
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  رئيس  أكــد 
البحرين  مملكة  أن  خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة 
تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات 
والمؤسسات اإلقليمية والدولية التي تتبنى القيم 
التنمية  تحقيق  إلى  تدعو  التي  النبيلة  واألهــداف 

بين الشعوب.
التعايش  ويحقق  آمن  عالم  بناء  “إن  سموه  وقــال 
تضافر  مــن  مــزيــدا  يحتاج  شعوبه،  بين  المشترك 
أجل  من  مستمر؛  بشكل  والعمل  الدولية  الجهود 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر سموه بالرفاع 
السابق رئيس  النرويج  أمس، رئيس وزراء مملكة 
مركز أوسلو للديمقراطية والسالم وحقوق اإلنسان 
شيل ماغنى بوندفيك، ورئيس مؤسسة الحوار من 
أجل السالم رئيس جماعة 14 أغسطس النرويجية 
عــامــر الــشــيــخ، الــلــذيــن يــقــومــان بــزيــارة حاليا إلى 

مملكة البحرين.
مركز  رئيس  السابق  النرويج  وزراء  رئيس  وقــال 

“إن  اإلنسان  للديمقراطية والسالم وحقوق  أوسلو 
سموه شخصية دولية مرموقة لها رؤيتها العميقة 
وبصماتها الواضحة في دفع مسيرة العمل الدولي 

ما  عبر  المستدامة  التنمية  مــجــال  فــي  المشترك 
يتبناه سموه من مواقف غايتها االرتقاء باألوضاع 

اإلنسانية لجميع الشعوب.
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المنامة - بنا

الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  أعــرب 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن 
بالمستوى  الــبــحــريــن  مملكة  اعــتــزاز 
عالقات  إلــيــه  وصــلــت  الـــذي  المتقدم 
من  تشهده  ومــا  ماليزيا،  مع  التعاون 
نــمــو وازدهـــــار مــتــواصــل عــلــى جميع 
الشعبين  لتطلعات  تلبيًة  المستويات 
بــالــدور  الملك  جــاللــة  الشقيقين.وأشاد 
مــالــيــزيــا على  بــه  ــذي تضطلع  الـ الـــريـــادي 

المستوى اآلسيوي والعالمي.

عسكر - ألبا

قفز اإلنتاج في شــركة “ألبا” ليصل إلى 272.707 طن متري، بارتفاع بلغ 5 % على 
أساس سنوي. واختتمت الشركة الربع األول بتراوح مبيعات القيمة المضافة عند 

52 % من إجمالي الشحنات، مقابل 58 % لنفس الفترة من العام 2018.

ــبــحــريــن في  طـــرحـــت شـــركـــة مـــطـــار ال
 4 أمس  والمزايدات  المناقصات  جلسة 
مناقصات؛ لتوقيع عقود صيانة سنوية 
بمطار البحرين الدولي بنحو 9.9 مليون 

المطار  وتفاصيل صفقات شركة  دينار. 
كاآلتي: أولها لتوقيع عقد سنوي لصيانة 
أنظمة مناولة وتسليم الحقائب وجسور 
قطع  وتوفير  وتــوريــد  الــركــاب،  صعود 
بنحو  وحيد  عطاء  إليها  تقدم  الغيار، 

5.2 مليون دينار. 

ذكر المدير العام لإلدارة العامة لإلصالح 
ــإبــالغ  ب قـــامـــت  اإلدارة  أن  والـــتـــأهـــيـــل 
عن  الداخلية  بــوزارة  القانونية  الشؤون 
واقعة قيام اثنين من الضباط باالعتداء 
بالضرب على بعض النزالء، والتي قامت 
القانونية  اإلجـــــراءات  بــاتــخــاذ  بــدورهــا 

المقررة.
وأعلن مدير إدارة مراقبة مراكز اإلصالح 
للتظلمات  الــعــامــة  بــاألمــانــة  والــتــوقــيــف 
من  إخطارا  تلقت  األمانة  أن  تقي  حمد 

بوزارة  القانونية  للشؤون  العامة  اإلدارة 
لمركز  العامة  اإلدارة  بأن  يفيد  الداخلية 
اإلصالح بجو ضبطت اثنين من الضباط 
بالضرب  تعديهم  بعد  بالمركز  العاملين 
عــلــى عـــدد مـــن الـــنـــزالء، كــمــا صـــدر أمــر 
الــوحــدة  أن  عــلــيــهــمــا.وأضــاف  بالتحفظ 
ــة  ــ بـــاشـــرت وتــســلــمــت مـــن األمـــانـــة األدل
تسجيالت  ومــنــهــا  ــحــادث  ــال ب المتعلقة 
كاميرات المراقبة التي حصلت عليها من 

إدارة المركز.

272.7 ألف طن إنتاج “ألبا” بالربع األول

9.9 مليون دينار لعقود صيانة “المطار”

تحفظ على ضابطين ضربا نزالء

بناء عالم آمن يتطلب تضافر الجهود
ســمو رئيس الــوزراء: تبني األهــداف النبيلة لتنمية الشــعوب

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس وزراء النرويج السابق رئيس مركز أوسلو للديمقراطية والسالم وحقوق اإلنسان

الصباح: الكويت ستشارك في “خليجي 24”أهل الثقافة تحت سقف واحداعتقتال مؤسس “ويكيليكس”تحدي االقتصاد المتغير15 % السكري في البحرين
كشف رئيس المجلس  «

األعلى للصحة رئيس جمعية 
السكري البحرينية الفريق 

طبيب الشيخ محمد بن 
عبدالله آل خليفة عن أن 
نسبة مرض السكري في 

البحرين وصلت إلى 15 %.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي  «
إف إتش المالية” هشام الريس إن 

أبرز التحديات التي يواجهها الرؤساء 
التنفيذيون في البحرين هو االقتصاد 

المتغير بشكل سريع والفرص التي 
يخلقها، مؤكدا ضرورة اتخاذ القرارات 

المناسبة؛ لمواكبة هذا التغير.

اعتقلت الشرطة البريطانية   «
مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان 

أسانج، أمس، من داخل سفارة 
اإلكوادور، بعدما سحبت الدولة 

الالتينية منه صفة اللجوء. وأكد وزير 
الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن 

“أسانج محتجز لدى الشرطة”.

تواصلت فعاليات مهرجان  «
البحرين المسرحي األول على 

خشبة صالة البحرين الثقافية 
الذي تستمر فعالياته حتى األحد 
المقبل، إذ تمكن المهرجان من 
جمع أهل الثقافة والفن تحت 

سقف واحد.

أكد رئيس االتحاد الكويتي لكرة  «
القدم الشيخ أحمد اليوسف 

الصباح لـ “البالد سبورت” 
مشاركة بالده في بطولة كأس 

الخليج الرابعة والعشرين 
المقرر لها أن تقام بدولة قطر 

أواخر العام الجاري 2019.
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رئيس وزراء النرويج السابق: سموه شخصية دولية مرموقة لها بصماتها في دعم التنمية

تيم موري )11(
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أمل الحامد

)04(

أن  “يسرنا  مــوري  تيم  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
الكثيرة  التقلبات  رغــم  قــوي  بــأداء   2019 العام  نستهل 
استكمال  مــوعــد  اقــتــراب  ومــع  الــســوق.  الــتــي تشهدها 
 ،2019 الــثــالــث  بــالــربــع  الـــســـادس  الــصــهــر  تشغيل خــط 
وإحــراز  التشغيلي  أدائها  لتعزيز  مستعدة  ألبا  ستكون 
الصهر  بمشروع خط  العمل  بدأنا  منذ  التقدم  من  مزيد 

السادس للتوسعة”.

محرر الشؤون المحلية

)08(

المنامة - وزارة الداخلية الخرطوم ـ وكاالت

قـــال وزيـــر الــداخــلــيــة الــفــريــق أول ركــن 
إن  خليفة  آل  عــبــدهللا  بــن  راشـــد  الشيخ 
هــنــاك “حــاجــة لــتــعــاون أمــيــركــي بحريني 
ــي  ــرانـ ــتــأثــيــر اإليـ أكـــبـــر وأعـــمـــق؛ لــصــد ال
الطائفيين  وحلفائها  لالستقرار  المزعزع 
الخليج  أمن  على  والحفاظ  واإلرهابيين، 
وخــارجــه”. وأضــاف في كلمة أمــام عــدد من 
مسؤولي اإلدارة األميركية وأعضاء الكونغرس 
والبحثية  الــفــكــريــة  الــمــؤســســات  ومــســؤولــي 
ودوائر صنع القرار بالواليات المتحدة “عملت 
باستخدام  المنطقة  دول  إضعاف  على  إيــران 
الكراهية  على  التحريض  على  للعمل  أتباعها 
ــفــادة مــن الفوضى  الــطــائــفــيــة، واالســت ونــشــر 
المطاف  نهاية  وفــي  اإليــرانــي،  النفوذ  لــزيــادة 
التمتع بالسلطة وفرض نظام ديني على غرار 
تجربة حزب هللا وتم تجربة نفس التوجه في 
ولن  بالنجاح  مساعيهم  تتكلل  ولــم  البحرين 

نسمح لهم بذلك”. 
وقال الوزير في لقاء نّظمه المجلس األطلسي 

“التعاون األميركي في مكافحة  تحت عنوان 
الشرق األوسط”:  القانون في  اإلرهاب وإنفاذ 
“لدينا أدلة واضحة على استخدام المتفجرات 
أنابيب  2017 في تفجير خط  العام  اإليرانية 
برميل  ألــف   250 حــوالــي  ينقل  للنفط  رئيس 
مدربة  مجموعة  قبل  مــن  ــا،  يــومــيًّ النفط  مــن 
“نــرى جماعات  وتــابــع:  إيــــران”.  مــن  وموجهة 

تحولت  والتي  متزايد  بتطور  تعمل  إرهابية 
إلى  المتفجرات  إلــى  الحارقة  الزجاجات  من 
الــمــدافــع الــرشــاشــة، كــل ذلـــك بــدعــم إيــرانــي، 
المنطقة  فـــي  الــســيــبــرانــي  ــهــجــوم  ال وكـــذلـــك 
والبحرين، هجمات من الطائرات بدون طيار، 
إعالمية ضد  بعد، حمالت  قــوارب تحكم عن 

البحرين”. 

أكد وزير الدفاع السوداني رئيس اللجنة 
بن  عـــوض  أول  الــفــريــق  العليا  األمــنــيــة 
البشير  عمر  نظام  اقتالع  أمــس،  عــوف، 
ــه فــي مــكــان آمــن  والــتــحــفــظ عــلــى رأســ

وتعطيل الدستور.
ــر الـــدفـــاع تــشــكــيــل مجلس  ــ وقـــــّرر وزيـ
لــمــدة  الـــبـــالد  إلدارة  انــتــقــالــي  عــســكــري 
عامين.وأعلن فرض حالة الطوارئ لمدة 
 10 من  اعتباًرا  التجوال  أشهر وحظر   3
مــســاء لــمــدة أشــهــر، مــع إغـــالق األجـــواء 

لمدة 24 ساعة.
السودانيين”،  “المهنيين  تجمع  ورفــض 
بيان وزير الدفاع السوداني الفريق أول 
عوض بن عوف، الذي أعلن فيه إسقاط 
نــظــام عــمــر الــبــشــيــر واعــتــقــالــه، وطــالــب 
الــتــجــمــع بــاســتــمــرار الــمــظــاهــرات لحين 

تشكيل حكومة مدنية.
ــابـــعـــت مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــاهــتــمــام  وتـ
تشهدها  التي  الراهنة  التطورات  شديد 

مشددة  الشقيقة،  الــســودان  جمهورية 
ولكل  لها  الــداعــم  الــثــابــت  موقفها  على 
وأمنها  سيادتها  على  الــحــفــاظ  فيه  مــا 
واســتــقــرارهــا وكـــل مــا يــضــمــن مصلحة 
التقدم  فــي  الشقيق  الــســودانــي  الشعب 

والرخاء واالزدهار.

ــدت الــمــمــلــكــة وقــوفــهــا إلـــى جــانــب  ــ وأكـ
عن  معربة  الشقيقة،  السودان  جمهورية 
المرحلة  هــذه  تــتــجــاوز  أن  إلــى  تطلعها 
الحاسمة بوعي أبنائها ومن أجل تحقيق 
واالستقرار  األمــن  في  شعبها  طموحات 

والتنمية.

وزير الداخلية يلقي كلمة في اللقاء

توافد المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم

وزير الداخلية: لن نسمح بفرض نظام ديني على غرار “حزب اهلل” البحرين تقف مع السودان وتتطلع لتجاوز المرحلة الحاسمة

إرهابيون بمدافع رشاشة... بدعم إيراني الجيش يعزل البشير... والمعارضة ترفض بيان العسكر
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السمو  ــوزراء صاحب  ال رئيس  بعث 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
األول  الــنــائــب  الــعــهــد  ــي  وولـ خليفة 
لــرئــيــس الــــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
خليفة برقيتي تعزية ومواساة إلى 
ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة 
ــا. وأعـــــرب صــاحــب  ــهـ ــاة والـــدتـ بـــوفـ
الـــســـمـــو الــمــلــكــي رئـــيـــس الـــــــوزراء 
العهد  ولــي  الملكي  السمو  وصاحب 
تعازيهما  صــادق  عن  البرقيتين  في 
سموهما  متمنيين  ومــواســاتــهــمــا، 
الصبر  جميل  وألسرتها  الرحمة  لها 

وحسن العزاء.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء 
وسمو ولي العهد يعزيان 

بوفاة والدة ميركل
02

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أكــدت األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمرأة هالة األنصــاري أن مملكة البحرين باتت مــن الدول المؤثرة على الســاحة العالمية فيما 
يتعلق بالمشــاركة وإبداء الرأي بمختلف قضايا المرأة، الفتة إلى أن جانبا واســعا من أهداف التنمية المســتدامة، خصوصا المتعلق 
منهــا بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن جميــع النســاء والفتيات، هي أهــداف قد حققتهــا البحرين قياســا على المســيرة التاريخية 
الطويلة لتقدم المرأة البحرينية وصوال إلى إنشاء المجلس األعلى للمرأة كمؤسسة وطنية وجهة استشارية معنية بوضع ومراقبة 

السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز واستدامة حضور المرأة البحرينية في مختلف المجاالت.

وخالل اســتضافتها من قبل المعهد الدولي 
للســالم في لقاء حمل عنوان “جهود مملكة 
البحريــن فــي تقدم المــرأة وتحقيق أهداف 
األنصــاري  أشــارت  المســتدامة”  التنميــة 
إلــى أن البحريــن اليــوم تحضــر بقــوة فــي 
العديــد مــن المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة 
ذات الصلــة بالمــرأة، فالمملكــة عضــو بلجنة 
وضــع المــرأة فــي األمــم المتحــدة 2017 - 
التابــع  التنفيذيــة  المجلــس  2021، وعضــو 
لهيئــة األمم المتحــدة للمرأة 2017 - 2019، 
وعضــو لجنــة المــرأة العربيــة فــي جامعــة 
الــدول العربية، الفتة إلــى تبني هيئة األمم 
المتحــدة للمرأة جائزة األميرة ســبيكة بنت 
إبراهيــم آل خليفــة العالميــة لتمكين المرأة، 
واعتماد المنامة أول عاصمة للمرأة العربية 

في العام 2017.
تنافســية  عــن  أيضــا  األنصــاري  وتحدثــت 
الدوليــة،  التقاريــر  فــي  البحريــن  مملكــة 
مشــيرة إلــى أن البحريــن حلت فــي المرتبة 
األولــى بيــن دول الشــرق األوســط وشــمال 
المســؤولين  كبــار  مؤشــر  علــى  إفريقيــا 

الثانــوي  بالتعليــم  وااللتحــاق  والمديريــن 
الفجــوة  تقريــر  بحســب  العالــي  والتعليــم 
2018 والصــادر عــن  للعــام  بيــن الجنســين 
منتدى دافوس، كما حققت المملكة المرتبة 
الثانيــة بيــن دول الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي 
على مؤشــر القوى العاملــة، والمرتبة الثالثة 
بين دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقية 
ودول مجلس التعاون على مؤشر المساواة 

في األجور والدخل التقديري للعام ذاته.
البحريــن  أن  إلــى  الســياق  فــي  وأضافــت 
حلــت بالمرتبــة األولــى عربيا والـــ 47 عالميا 
على مؤشــر رأس المال البشــري الصادر عن 
الرابعــة خليجيــا  والمرتبــة  الدولــي،  البنــك 
والـــ 43 عالميــا علــى تقرير التنمية البشــرية 
الصــادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
للعــام 2018، والخامســة عالميا على مؤشــر 
التوجــه المســتقبلي نحــو التكنولوجيــا فــي 
اإلنتــاج بحســب تقريــر جاهزيــة مســتقبل 
االقتصــادي  المنتــدى  عــن  الصــادر  اإلنتــاج 

العالمي للعام 2018.

وتحدثت األنصاري عن جهود المجلس في 
وضــع ومتابعــة السياســة الوطنيــة إلدمــاج 
وتنفيــذ  التنميــة،  فــي  المــرأة  احتياجــات 
الخطــة الوطنيــة لنهوض المــرأة البحرينية، 
إضافة إلى اســتكمال المنظومة التشــريعية 
الداعمــة لالســتقرار األســري، وغير ذلك من 
المــرأة  أن  إلــى  األنصــاري  وبينــت  المهــام. 
البحرينيــة ونتيجة لكل الجهود الســابقة لم 
تعــد بحاجــة إلــى تمكيــن بالمعنــى الحرفــي 
للكلمــة، وقالت “نفخر بــأن المرأة البحرينية 
باتــت علــى مســتوى مــن النضــج والوعــي 
الفكــري والعملي بحيــث لم تعد بحاجة إلى 
برامــج الدعــم والتمكيــن التقليديــة، وإنمــا 
باتــت قــادرة على تطويــر ذاتهــا بذاتها، وما 
تحتاجــه فقــط هــو مواصلــة تهيئــة البيئــة 
المواتيــة أمامهــا؛ مــن أجل تفعيــل وإطالق 
طاقتهــا، وهــذا ما يقوم بــه المجلس األعلى 
للمرأة حاليا بالتعاون مع مؤسسات الدولة”.
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  أن  وأوضحــت 
الدولــة  مؤسســات  مســاعدة  علــى  يعمــل 
علــى تبنــي وتنفيــذ مبــادرات وبرامــج دعم 

أن  إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  مشــيرة  المــرأة، 
لتطبيــق  وطنيــا  نموذجــا  وضــع  المجلــس 
مبــدأ تكافــؤ الفــرص، وأصبحــت كل جهــة 
مســؤولة عــن تنفيــذ التزاماتها تجــاه المرأة 
بموجب النصوص الدســتورية والتشريعية 
والقوانين واللوائح ذات الصلة، كما أنه على 
الســلطة التشــريعية واجب أصيل؛ من أجل 
مراقبــة تطبيــق مختلــف المؤسســات لمبــدأ 
تكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز ضــد المــرأة، 

وإزالة أية عقبات تقف أمام تقدمها”.
عــن  للمجلــس  العــام  األميــن  وتحدثــت 
النموذج البحريني لحوكمة تطبيقات تكافؤ 
الفــرص، وقالــت إن المجلس األعلــى للمرأة 
لديــه اليــوم مؤشــرات يقيــس مــن خاللهــا 
مــدى التزام مؤسســات الدولة بمبــدأ تكافؤ 

تمتلــك  البحريــن  مملكــة  أن  كمــا  الفــرص، 
تقريــر وطنــي معتمد مــن الحكومة؛ لقياس 
الفجــوة بيــن المــرأة والرجــل، وهــي بــادرة 
مهمة تســجل للحكومــة البحرينية كواحدة 
من بين الحكومات القليلة حول العالم التي 
تنفذ التزاماتها تجاه المرأة بشكل طوعي”.

وفــي هــذا الســياق تحــدث األنصــاري أيضا 
عــن إطــالق مرصد وطني يضــم نحو أربعة 
المــرأة  وضــع  أيضــا  يقيــس  مؤشــر  آالف 
بالتفصيــل، ويقــارن بينهــا وبيــن نظيراتهــا 
القوانيــن  تطبيــق  ويتابــع  العالــم،  حــول 
المعنية بقضايا المرأة، والقرارات التنفيذية 
التي يجري إصدارها لترجمة هذه القوانين، 
وتوجيــه  الــوزارات،  لــدى  واإلجــراءات 
المــوارد إلــى تجويــد الخدمــات، وغيــر ذلك 
مــن األمــور. وأكــدت األمين العــام للمجلس 
األعلــى للمرأة أن ذلــك يأتي في إطار وضع 
أدوات معنية تساعد على المتابعة والرقابة 
والمحاســبة، حتــى نصــل إلــى الغايــة التــي 
ننشــدها جميعــا فــي مجــال اســتدامة تقدم 

المرأة البحرينية.
واســتعرضت األنصــاري خــالل اللقاء بعض 
حضــور  تظهــر  التــي  والمؤشــرات  األرقــام 
بالمجــال  القــرار  صنــع  مواقــع  فــي  المــرأة 
والسياســي  والدبلوماســي  االقتصــادي 
وغيــره، مؤكــدة أن حــرص المجلس األعلى 
للمــرأة علــى العمــل مــع مؤسســات المجتمع 
المدني؛ من أجل تشــجيع المــرأة البحرينية 

الجمعيــات  إدارة  مجالــس  دخــول  علــى 
المهنية، بل وترؤس تلك الجمعيات.

وحول مشاركة المرأة في الحياة السياسية، 
تثبــت  مؤشــرات  عــن  األنصــاري  تحدثــت 
حضور المرأة الفاعل في المشــهد السياسي 
على مستوى الترشح والتصويت، وجددت 
فخــر المجلس األعلى للمــرأة بوصول امرأة 
إلــى رئاســة مجلــس النــواب عبــر االقتــراع 

الحر المباشر.
وعقب اللقــاء أجابت األمين العام للمجلس 
األعلى للمرأة األنصاري عن أســئلة الحضور 
ومداخالتهــم، حيــث أشــادوا بمــدى التطور 
الــذي تحــرزه مملكــة البحريــن فــي مجــال 
األصعــدة،  مختلــف  علــى  المــرأة  تقــدم 
األعلــى  المجلــس  يبذلهــا  التــي  والجهــود 
للمــرأة؛ مــن أجــل تســريع واســتدامة هــذا 

التقدم.
وفــي معــرض إجابتهــا عــن أحــد األســئلة، 
أكــدت األنصــاري حــرص المجلــس األعلــى 
للمــرأة علــى توفيــر كل أســباب االســتقرار 
األســري فــي المجتمــع البحرينــي، معتبــرة 
أن ذلــك خطــوة مبدئيــة؛ من أجل مســاهمة 
المرأة في الســالم، وقالت إن حضور المرأة 
في السالم ال يمكن اختصاره في مشاركتها 
مــا شــابه، وإنمــا  أو  الســالم  بقــوات حفــظ 
يأتــي من خالل ممارســة المــرأة لدورها في 
التنشــئة األســرية ووضــع البرامــج الضامنة 

للسلم واالستقرار االجتماعي.

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة في لقاء بعنوان “جهود البحرين في تقدم المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة” بالمعهد الدولي للسالم

ــيـــق الـــــســـــام تــــبــــدأ بــــاألســــرة ــقـ ــة فـــــي تـــحـ ــ ــوي ــ ــس ــ ــن ــ ــة ال ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ال

ا بمختلف قضايا المرأة البحرين من الدول المؤثرة عالميًّ

ـا وعالميًـّ آســيويًّا  لكوااللمبــور  ريــادي  دور  العاهــل: 

مستوى العالقات متقدم مع ماليزيا

اســتقبل عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة فــي قصــر الصخيــر أمــس ســلطان 
وحاكــم واليــة إقليــم جاهــور دار التعظيــم بماليزيــا 
ســلطان  المرحــوم  ابــن  إبراهيــم  الســلطان  جاللــة 

اسكندر؛ بمناسبة زيارته للمملكة.
ورحــب جاللــة الملــك بضيف البــالد الكريــم وبزيارته 
للمملكــة التــي تعكــس عمــق العالقــات الوثيقــة التــي 
أعــرب جاللــة  فيمــا  الشــقيقين،  البلديــن  بيــن  تربــط 
الســلطان إبراهيــم عــن بالــغ الشــكر واالمتنــان لجاللة 
الملــك علــى دعــوة جاللتــه الكريمــة لزيــارة المملكــة 
وعلى ما حظي به من حفاوة استقبال وكرم الضيافة.

البحريــن  مملكــة  اعتــزاز  عــن  البــالد  عاهــل  وأعــرب 
بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه عالقات التعاون 
مع ماليزيا وما تشهده من نمو وازدهار متواصل على 
جميع المستويات تلبيًة لتطلعات الشعبين الشقيقين، 
منوًهــا جاللته بالدور الريادي الذي تضطلع به ماليزيا 

على المستوى اآلسيوي والعالمي.
ابــن  إبراهيــم  الســلطان  جاللــة  أشــاد  جانبــه،  ومــن 
الملــك  جاللــة  بجهــود  اســكندر،  ســلطان  المرحــوم 
فــي تطويــر العالقــات البحرينيــة الماليزيــة وضمــان 

ازدهارها وتقدمها في المجاالت كافة.  
حضــر المقابلــة الممثل الشــخصي لجاللة الملك ســمو 
الشــيخ عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة، وممثــل جاللــة 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة.

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال سلطان وحاكم والية إقليم جاهور دار التعظيم بماليزيا

القضيبية - مجلس النواب

أشــادت هيئــة مكتــب مجلــس النــواب بالدعم الملكي الســامي، فــي كل ما 
فيه الخير للجميع، والتطلع بإذن هللا إلى مستقبل أكثر إشراقا ونموا نحو 

مزيد من التنمية، في ظل العهد الزاهر لصاحب الجاللة الملك.

حــرص  المكتــب  هيئــة  وأكــدت 
دعــم  علــى  التشــريعية  الســلطة 
البحرينيــة  الكــوادر  وتطويــر 
والخبــرات  الشــبابية  والكفــاءات 
المتميــزة تنفيــذا لتوجيهــات عاهــل 
البــالد باعتبــار أن الثــروة الحقيقية 
للوطــن هي أبنــاؤه المخلصون، وأن 
هــي  الســامية  جاللتــه  توجيهــات 
خطــة عمــل وإنجاز برلمانيــة، دائمة 

ومستمرة.
وأعربــت عــن بالــغ الفخــر واالعتزاز 

باإلشــادة الملكية الســامية بالجهود 
المخلصــة للســلطة التشــريعية فــي 
وواجباتهــا  بمســؤولياتها  القيــام 
الدســتورية وحرصها على ممارســة 
دورها الرقابي والتشــريعي، وتعزيز 
مــن  النابعــة  الديمقراطيــة  مفاهيــم 
العريقــة،  الوطنيــة  ثقافتنــا وقيمنــا 
وإشــادة جاللــة الملــك بــدور المــرأة 
الشــورى  مجلســي  فــي  البحرينيــة 
والنــواب فــي دفــع مســيرة التنمية، 

ودور الشباب في مجلس النواب.

توجيهات العاهل خطة عمل برلمانية
رئيسة مجلس النواب تترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس
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أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة أن مملكة البحرين 
مختلــف  مــع  التعــاون  تعزيــز  علــى  تحــرص 
والدوليــة  اإلقليميــة  والمؤسســات  المنظمــات 
التــي تتبنى القيــم واألهداف النبيلة التي تدعو 
إلــى تحقيــق التنميــة بيــن الشــعوب، إيماًنا منها 
بــأن اإلســهام فــي نهضــة اإلنســانية مســؤولية 

يتشارك في صياغتها الجميع.
وقال سموه “إن بناء عالم آمن ويحقق التعايش 
المشــترك بين شــعوبه، يحتاج مزيدا من تضافر 
الجهود الدولية والعمل بشكل مستمر؛ من أجل 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها 

األمم المتحدة؛ كونها وسيلة لخير البشرية”.
جــاء ذلك لدى اســتقبال صاحب الســمو الملكي 
أمــس،  بالرفــاع  ســموه  بقصــر  الــوزراء  رئيــس 
رئيــس وزراء مملكــة النرويــج الســابق رئيــس 
مركــز أوســلو للديمقراطيــة والســام وحقــوق 
ورئيــس  بوندفيــك”،  ماغنــى  “شــيل  اإلنســان 
مؤسســة الحوار من أجل السام رئيس جماعة 
14 أغســطس النرويجية “عامر الشــيخ”، اللذين 

يقومان بزيارة حاليا إلى مملكة البحرين.
وخــال اللقــاء، رحــب صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الــوزراء بهــذا الزيارة التي من شــأنها أن 
تســهم فــي توثيق مجــاالت التعاون الــذي يعزز 
من منظومة العمل الجماعي تجاه كل ما يخدم 
أنحــاء  التنميــة والســام فــي مختلــف  قضايــا 

العالم.
وأكــد ســموه أن العالــم والمنطقــة تمــر بالعديــد 
مــن التحديــات التــي تركــت تداعيــات ســلبية 
علــى جهود الدول وخططها فــي مجال التنمية 
المســتدامة، وأن التعامــل مــع هــذه التحديــات 
يحتــاج إرادة دوليــة قويــة تقــوم علــى تعزيــز 
القواســم اإلنسانية المشــتركة التي تحض على 

السام والتعايش اإليجابي والبناء.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وأشــاد 
الــوزراء بالجهــود التــي يقــوم بهــا مركز أوســلو 

اإلنســان  وحقــوق  والســام  للديمقراطيــة 
ومؤسســة الحــوار من أجل الســام نحو توثيق 
التقارب والتفاهم، في كل ما من شأنه أن يدعم 

الجهود الدولية في مجال التنمية المستدامة.
مــن جانبه، أشــاد رئيــس وزراء مملكــة النرويج 
للديمقراطيــة  أوســلو  مركــز  رئيــس  الســابق 
والســام وحقــوق اإلنســان، بمــا يبذلــه صاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء؛ من أجــل تعزيز 
التنميــة  أهــداف  وتحقيــق  الدولــي،  التعــاون 
المســتدامة، ومــن قبلها جهود ســموه الواضحة 
فــي تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة. وقال 
“إن ســموه شــخصية دولية مرموقــة لها رؤيتها 
العميقــة وبصماتهــا الواضحــة فــي دفع مســيرة 
التنميــة  مجــال  فــي  المشــترك  الدولــي  العمــل 
المســتدامة عبــر مــا يتبنــاه ســموه مــن مواقــف 
لجميــع  اإلنســانية  باألوضــاع  االرتقــاء  غايتهــا 
الشــعوب. وأعــرب عــن إعجابــه بمــا اطلــع عليه 
تشــهدها  التــي  والتقــدم  النهضــة  مظاهــر  مــن 
ومــا  القطاعــات،  جميــع  فــي  البحريــن  مملكــة 
وصلت إليه من مســتويات متقدمة في تحقيق 
أهداف التنمية المســتدامة، مرحبا بالتعاون مع 

مملكــة البحريــن فــي كل مــا مــن شــأنه تحقيــق 
فــي  والمشــاركة  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف 
منتدى البحرين الدولي الذي يعقد بالتزامن مع 
اجتماعــات الجمعية العامــة لألمم المتحدة في 

نيويورك خال شهر سبتمبر.
مــن ناحيتــه، عبــر رئيــس مؤسســة الحــوار مــن 
أغســطس   14 جمعيــة  رئيــس  الســام  أجــل 
بزيــارة  عــن ســعادته  النرويجيــة عامــر شــيخ، 

لمملكــة البحرين ولقائه بصاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء، مؤكــدا أنــه اســتمع مــن ســموه 
إلــى تحليــل عميــق وقــراءة وواقعيــة لمجمــل 
التحديات التي تواجه مسيرة المجتمع الدولي 
فــي مجال التنمية المســتدامة والســبل الكفيلة 

بإقرار السام واألمن واالستقرار في العالم.
وأشــاد بمبــادرات صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء التــي تدعــم تحقيــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة علــى المســتوى المحلــي والدولــي، 
والتي من بينها تخصيص ســموه لجائزة دولية 
تدعــم الجهــود الفرديــة والمؤسســية لتحقيــق 
ترحيــب مؤسســة  عــن  معربــا  األهــداف،  هــذه 
الحوار من أجل الســام وجمعية 14 أغســطس 
النرويجية بالتعاون مع جائزة خليفة بن سلمان 
علــى  أهدافهــا  لتحقيــق  المســتدامة؛  للتنميــة 

مختلف المستويات.

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس وزراء النرويج السابق رئيس مركز أوسلو للديمقراطية والسالم وحقوق اإلنسان ورئيس مؤسسة الحوار من أجل السالم رئيس جماعة 14 أغسطس النرويجية

المنامة - بنا

بناء عالم آمن يتطلب مزيدا من تضافر الجهود
ــم الــنــبــيــلــة الــرامــيــة لــتــنــمــيــة الــشــعــوب ــي ــق ــن تــتــبــنــى ال ــري ــح ــب ــس الـــــــوزراء: ال ــي ــو رئ ــم س

“الدفاع” تنفذ الخطط التطويرية بأعلى المستويات
ــاءات الــــوحــــدات الــقــتــالــيــة ــفـ ــكـ ــام: الـــنـــهـــوض بـ ــ ــع ــ الـــقـــائـــد ال

قــام القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير 
خليفــة  آل  أحمــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  الركــن 
صبــاح أمــس، بزيــارة تفقدية لعــدد من وحدات 
قــوة الدفــاع، واطلــع خــال الزيــارة علــى مــدى 
التأهب القتالي واإلداري والفني، كما تابع ســير 
التــي  العمــل والمهمــات والواجبــات  إجــراءات 

تقوم بها الوحدات في إطار واجبها الوطني.
وأشــاد القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن بمــا 
شــاهده مــن ســير ومجريــات العمــل العســكري 
القائــم علــى الكفــاءة والــروح المعنويــة العاليــة 
والــذي تشــهده دائًما مختلف أســلحة ووحدات 
قــوة دفــاع البحريــن على مختلف المســتويات، 
وحث الجميع على أداء الواجبات المنوطة بهم 
بــكل دقــة واحتــراف والمضي بكل عــزم وتفاٍن 
واســتدامتها  التدريبيــة  البرامــج  تنفيــذ  فــي 
بــكل فاعليــة، وبــذل مزيــد مــن الجهــد لارتقاء 
القتاليــة  الوحــدات  بكفــاءات  والنهــوض 
واالطمئنــان دائًمــا علــى جاهزيتهم علــى النحو 

الذي يسهم في صقل قدراتهم وتطويرها ورفع 
مستواهم الميداني.

وشــّدد علــى أن قوة دفاع البحريــن ولله الحمد 
تنفــذ خططها العســكرية التطويرية وفق أعلى 
المســتويات وبمــا يتواكــب مع التطور المســتمر 
واإلداريــة،  القتاليــة  المجــاالت  مختلــف  فــي 
تحقيًقــا للتوجيهــات الســديدة مــن لــدن عاهــل 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى 

آل خليفة.
 ونــّوه القائــد العام لقوة دفاع البحرين بالجهود 
دفــاع  قــوة  منتســبو  بهــا  يقــوم  التــي  الطيبــة 
لعملهــم  تقديــره  عميــق  عــن  معرًبــا  البحريــن، 
الوطنــي المخلــص الــذي يقومون به في ســبيل 
رفعــة هذه القوة الوطنيــة، مؤكًدا أن قوة دفاع 
قلعــة  وجــّل  عــّز  هللا  بعــون  ســتبقى  البحريــن 
شــامخة ألمــن وأمــان مملكتنــا الغاليــة، والدرع 
الوطــن ويضمــن  الــذي يحمــي حــدود  الواقــي 

سامة أراضيه. القائد العام في زيارة تفقدية لعدد من وحدات قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

أقامت مؤسسة “إنجاز البحرين” بالتعاون مع مؤسسة المبرة الخليفية ورشة عمل “عالم االبتكار” بهدف تشجيع الطلبة على 
العمل في مجال ريادة األعمال من خالل إيجاد حلول مبتكره لتحديات واقعية من عالم األعمال في المملكة.

وأقيمــت الورشــة التي اســتمرت ليــوم واحد 
في مقر شــركة نفط البحرين )بابكو( بحضور 

مجموعة من الطلبة والخرجين.
وتهــدف ورشــة “عالــم االبتــكار” إلــى تحفيــز 
آفــاق  اكتشــاف  علــى  ومســاعدتهم  الطلبــة 
حيــث  الكامنــة،  طاقاتهــم  وإطــاق  جديــدة 
يختبــر البرنامــج الطــاب فــي عــدة مهــارات 
منهــا القيــادة، التفكيــر النقدي، مهــارة تقديم 
إنشــاء  كيفيــة  علــى  والتعــرف  العــروض، 

األعمال التجارية بطريقة شيقة وممتعة.
 وخــال البرنامــج تــم تقســيم الطــاب إلــى 
فرق تتنافس فيما بينها على نماذج لمشــاكل 
حاليــة وتقديــم الحلــول اإلبداعيــة باالعتماد 
علــى مــوارد محــدودة وفــي غضــون وقــت 
محــدد، وركــز البرنامــج على تطويــر مهارات 

الطاب الشــخصية، باإلضافة إلى اكتســابهم 
لمهارات جديدة منها حل المشــكات والعمل 

في إطار زمني محدد. 
كما عرفت الورشة الطلبة على وسائل تقييم 
أفكارهــم الريادية وكيفيــة طرحها، وتناولت 
كذلك مجموعة من األمور التي يجب أخذها 
بعين االعتبار عند التفكير بالتوظيف الذاتي، 
وأهميــة تطبيق تلــك المهــارات والمبادئ في 

مرحلة الدراسة والتعليم.
المبــرة  لمؤسســة  التنفيــذي  المديــر  وقالــت 
الخليفيــة صبــا ســيادي: “نحــن فخــورون بما 
تحقــق خــال هــذه المبــادرة التــي شــجعت 
واالبتــكار،  اإلبــداع  علــى  وحفزتهــم  الطلبــة 
ريــادة  مهــارات  اكتســاب  علــى  وســاعدتهم 

األعمال”.

وأعربت ســيادي عن جزيل الشــكر واالمتنان 
للعامليــن فــي مؤسســة إنجــاز البحريــن على 
تنظيــم هــذه الورشــة المهمــة، مؤكــدة التطلع 
للتعــاون مع المزيد من المؤسســات والجهات 
إلطــاق كافــة المبادرات التي تحقــق الفائدة 

للشباب البحريني.
التنفيــذي  المديــر  قالــت  جانبهــا،  ومــن   
ســرواني  هنــاء  البحريــن  إنجــاز  لمؤسســة 
“نحــن فــي مؤسســة إنجــاز البحريــن نحرص 
علــى تهيئة الطلبــة وتجهيزهــم للتعرف على 
ســوق العمل وكيفية التعامل مع المؤسســات 
الماليــة واكتســاب الخبــرات مــن الموظفيــن 
المتطوعيــن فــي برامــج متعــددة باعتبارهــم 
أن  ســرورنا  دواعــي  ومــن  المســتقبل.  قــادة 
نتعــاون مــع مؤسســة المبــرة الخليفيــة فــي 

توفيــر مثــل هــذه التجربة وفي هذا الســياق 
نــود أن نعبــر عــن امتناننــا للمبــرة والقائميــن 
عليهــا لدعمهــم المســتمر لبرامجنــا وإليمانهم 

برؤية مؤسسة إنجاز البحرين”.
وتأتي هذه الورشة في سياق جهود مؤسسة 
المبــرة الخليفيــة الســاعية إلــى بنــاء شــراكة 

عمــل إيجابيــة مــع مؤسســة إنجــاز بحريــن، 
وذلــك لتوفيــر فــرص تدريب لطلبة مؤسســة 
المبــرة الخليفيــة حيــث تســاعد هــذه الفرص 
علــى تزويــد الطــاب بخبــرات عمليــة مثمرة 
وتحقــق رؤية المبرة بخلق جيل من الشــباب 
البحريني المبادر والفعال القادر على إحداث 

فرق إيجابي في المجتمع.
ويتــم تقديم برامــج إنجاز البحريــن من قبل 
مؤسســات  جميــع  مــن  المتطوعيــن  مئــات 
عــدد  أن  ويشــار  عــام،  كل  الخــاص  القطــاع 
المســتفيدين من برامج إنجاز المتاحة يفوق 

200 ألف طالب.

المنامة - بنا

“إنجاز البحرين” تنظم “عالم االبتكار” بالتعاون مع “المبرة الخليفية”

المشاركون في ورشة عمل “عالم االبتكار” 

المنامة - وزارة العدل

والشــؤون  العــدل  وزيــر  اســتقبل 
اإلســامية واألوقاف الشيخ خالد 
بــن علــي آل خليفــة، بمكتبــه أمس 
سفير الواليات المتحدة األميركية 
جاســتن  البحريــن  مملكــة  لــدى 
العــدل  وزيــر  وأشــاد  ســيبيريل. 
عاقــات  بمســتوى  اللقــاء  خــال 
الصداقة المتميزة القائمة بين بين 

تشــهده  ومــا  والشــعبين،  البلديــن 
مــن تطــور مســتمر فــي المجــاالت 
بحــث  اللقــاء  خــال  وتــم  كافــة. 
موضوعــات التعاون المشــترك في 
المجــال العدلــي والقانونــي. حضر 
المســاعد  الــوزارة  وكيــل  اللقــاء 
واالتصــال  والتخطيــط  لإلحصــاء 

دانة الزياني.

تعزيز التعاون القانوني مع أميركا

سموه يشيد 
بالمؤسسات 

النرويجية الداعية 
لتوثيق التقارب 

والتفاهم

بوندفيك: سموه 
شخصية دولية 

مرموقة لها 
بصماتها في دعم 

أهداف التنمية 
المستدامة
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 في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ 
راشــد بــن عبــد هللا آل خليفة إلــى الواليات المتحــدة األميركيــة الصديقة، نّظم 
المجلــس األطلســي، والــذي يعــد مؤسســة بحثيــة مؤثــرة فــي الشــؤون الدولية 
وبمثابــة منتــدى للسياســيين ورجــال األعمال والمفكريــن العالمييــن، لقاء تحت 
عنــوان “التعــاون األميركــي فــي مكافحــة اإلرهــاب وإنفــاذ القانــون فــي الشــرق 
األوســط”، جمع وزير الداخلية وعدًدا من مســؤولي اإلدارة األميركية وأعضاء 
القــرار  صنــع  ودوائــر  والبحثيــة  الفكريــة  المؤسســات  ومســؤولي  الكونغــرس 

بالواليات المتحدة.

 وفي مستهل اللقاء، رّحب نائب الرئيس 
ديمــون  األطلنطــي  لمجلــس  التنفيــذي 
إلــى  الداخليــة  وزيــر  بزيــارة  ويلســون 
الواليــات المتحــدة، فــي ظــل العالقــات 
الوثيقــة التي تجمــع البلدين، بعدها ألقى 
كلــي  فيهــا:  جــاء  كلمــة  الداخليــة  وزيــر 
ثقــة بأنكــم جميًعــا علــى علــم بــأن مملكة 
البحريــن هــي مملكة دســتورية في قلب 
الخليج العربي. وهي على ســبيل المثال 
ال الحصر رائدة في التنمية الديمقراطية 
وتمكيــن المرأة والحرية الدينية وحقوق 
العمــال وحرية التعبير ومكافحة االتجار 
بالبشــر. وقــد أصبحــت أعمــال الشــرطة 
بالطبع أكثر صعوبة وتعقيًدا، ولكن تبقى 
أولويتنــا الرئيســية هــي ضمــان الســالمة 
النــاس والحفــاظ علــى  العامــة وحمايــة 

السالم ومكافحة الجريمة. 
دول  إضعــاف  علــى  إيــران  عملــت  وقــد 
المنطقــة باســتخدام أتباعهــا للعمــل على 
التحريض على الكراهية ونشر الطائفية، 
واالســتفادة مــن الفوضــى لزيــادة النفوذ 
التمتــع  المطــاف  نهايــة  وفــي  اإليرانــي، 
علــى  دينــي  نظــام  وفــرض  بالســلطة 
تجربــة  وتــم  هللا  حــزب  تجربــة  غــرار 
نفــس التوجــه فــي البحريــن ولــم تتكلــل 
مساعيهم بالنجاح ولن نسمح لهم بذلك. 
وعندمــا تقلد جاللة الملــك الحكم، أطلق 
العمــل  ميثــاق  عبــر  شــاملة  إصالحــات 
الوطنــي، والذي حصل على إجماع 98.4 
% من البحرينيين في استفتاء وطني. 

اســتخدام  علــى  واضحــة  أدلــة  ولدينــا   
فــي   2017 عــام  اإليرانيــة  المتفجــرات 
تفجيــر خــط أنابيب رئيســي للنفط ينقل 
ا،  حوالي 250 ألف برميل من النفط يوميًّ
مــن قبــل مجموعــة مدربــة وموجهــة من 
حجــم  عــن  تصــوًرا  وإلعطائكــم  إيــران. 
العــرض  شــرائح  توضــح  التحديــات، 
ضحايا قوات األمن العام من عام 2011. 
وبالنســبة لي، هــؤالء الضحايا والجرحى 
ليسوا مجرد أرقام في إيجاز، إنهم رجال 
مكنتنــا  المخلصيــن،  البحريــن  ونســاء 
التغلــب  علــى  وتضحياتهــم  شــجاعتهم 
إننــا  نواجههــا.  التــي  التحديــات  علــى 
مدينــون لهــم بالبقــاء أقويــاء، ومضاعفة 

جهودنا لدعم أمن بلدنا. 

 واليــوم، نــرى جماعــات إرهابيــة تعمــل 
مــن  تحولــت  والتــي  متزايــد  بتطــور 
الزجاجــات الحارقة إلــى المتفجرات إلى 
المدافع الرشاشــة، كل ذلك بدعم إيراني، 
وكذلــك الهجوم الســيبراني فــي المنطقة 
والبحريــن، هجمــات من الطائــرات بدون 
طيــار، قــوارب تحكــم عــن بعــد، حمــالت 

إعالمية ضد البحرين. 
لــذا فــي مواجهــة مثــل هــذه التهديدات، 
هنــاك حاجــة لتعــاون أميركــي بحرينــي 
اإليرانــي  التأثيــر  لصــد  وأعمــق  أكبــر 
المزعزع لالســتقرار وحلفائهــا الطائفيين 
واإلرهابييــن، والحفاظ على أمن الخليج 

وخارجه. 
متضافــر  دولــي  جهــد  نجــح  واليــوم، 
ســيطرة  تحــت  كانــت  أراض  باســتعادة 
لكــن  اإلرهابــي،  “داعــش”  تنظيــم 
تــزال  ال  المتطرفــة  األيديولوجيــة 
موجودة، ســواء من داعش أو من إيران 
والــذي  الثــوري،  والحــرس  هللا  وحــزب 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  صنفتــه 
بالجماعــة اإلرهابيــة وهو قرار مرحب به 
بقوة. إن هذه التهديدات خطيرة وملحة 
علــى حــد ســواء، ممــا يؤثــر علــى كل من 
المتحــدة  الواليــات  الخليــج وأمــن  أمــن 
الشــرق  فــي  أخــرى  وأماكــن  وأوروبــا 

األوسط. 
الفكــر  بيــن  مــا  الجمــع  يتــم  عندمــا 
الجديــدة  والتكنولوجيــا  المتطــرف 
األســلحة  مثــل  والمتوفــرة،  المتطــورة 
والــذكاء  المشــفرة  واالتصــاالت  الذكيــة 
االصطناعــي، ســتكون النتيجــة النهائيــة 
التحــدي  مــن  تماًمــا  جديــد  مســتوى 

والتهديــد الذي ســنتعرض لــه جميعا في 
الســنوات القادمة. وهو لألســف ما يجب 

أن أطلق عليه “اإلرهاب الذكي”. 
اإلرهابييــن  الذكــي  اإلرهــاب  يمنــح   
مــن  المزايــا  مــن  جديــدة  مجموعــة 
يمكــن  التكنولوجيــا:  اســتخدام  خــالل 
تنفيــذ العمليــات عــن بعــد، بأقل قــدر من 
يمكــن  للمعتديــن؛  الجســدية  المخاطــر 
القيــام بهجمات متعــددة في وقت واحد 
مــن موقــع واحد؛ فــرص جذب وتنســيق 
أعمــال المجنديــن بفعالية، بدون الحاجة 
لعقد اجتماعــات؛ يواجه مطبقي القانون 
صعوبــات كبيــرة فــي مراقبــة أو الكشــف 
عن مثل هذه األنشطة.  لذلك فإن تهديد 
اإلرهــاب الذكي يمثل خطورة فريدة من 
خالل الجمع بين التكنولوجيا واإلرهاب، 
حقيقيــة  دوليــة  جهــود  بــذل  ويتطلــب 

لمواجهته. 
اســمحوا لــي أن أختتــم بشــكل إيجابــي، 

ألنــه علــى الرغم من أننــا نواجه تحديات 
حقيقيــة وملحة، فــإن البحرين اليوم بلد 
آمــن ومتطــور، يرحب بالنــاس من جميع 
البحريــن  ســباق  ويعتبــر  العالــم.  أنحــاء 
األســبوع  نظــم  والــذي   ”1 “الفورمــوال 
الماضي مثال على ذلك. وهذا كله بفضل 
القانــون  مطبقــي  وشــجاعة  احترافيــة 
ووالء مواطنينــا، لــذا نحن قــادرون على 
التغلب علــى هذه التحديات والمحافظة 
علــى مجتمــع ينعــم بالســالم واالســتقرار 
واالنفتــاح واالزدهار. أتطلع للدعم القوي 
الواليــات  فــي  أصدقائنــا  مــن  المتبــادل 

المتحدة بمثل ما ندعمهم.
 وتــم خــالل اللقــاء، مناقشــة التحديــات 
األمنيــة التــي تواجههــا منطقــة الخليــج، 
والتــي تتطلــب بالدرجة األولــى التصدي 
دول  شــؤون  فــي  اإليرانيــة  للتدخــالت 
المنطقــة ومواجهــة الدعــم اإليراني على 
اإلرهابيــة،  للجماعــات  المســتويات  كل 

كمــا تــم التطــرق إلــى األمــن اإللكترونــي 
فــي  التكنولوجيــا  توظيــف  وخطــورة 
الــذي يســتدعي  األمــر  مجــال اإلرهــاب، 
زيادة إمكانيات األجهزة األمنية لمواكبة 
الجريمــة  مجــال  فــي  الحاصــل  التطــور 
عــن  فضــال  للحــدود،  والعابــرة  المنظمــة 
تبادل المعلومات وتعزيز التعاون الدولي 

لمكافحة اإلرهاب.
 فمــن جهتــه، أكد المنســق العام لمكافحة 
األميركيــة  الخارجيــة  بــوزارة  اإلرهــاب 
ناثان ســيلز أن تنظيــم )داعش( اإلرهابي 
لم يتــم هزيمته بالكامل ولن نواجهه في 
ميــدان المعركــة إنما عبــر تطبيق القانون 
يتعلــق  ال  األمــر  وهــذا  الحــدود،  وأمــن 
فقــط بهــذا التنظيم بــل بجميــع الكيانات 
اإلرهابيــة فــي كافــة أنحــاء العالــم مثــل 

تنظيم “القاعدة”.
 وأوضــح أن األمر يتطلب تعزيز التعاون 
الدولي، وإيجاد نظام يشــمل األشــخاص 

المشــتبه بهم، فالمواجهة أصبحت داخل 
الــدول، ورجال األمن مــن يتصدون لهذه 
األخطار اإلرهابية، منّوًها في هذا الشــأن 
إلى ضــرورة تطبيق اآلليات الالزمة لمنع 
تنقــل العناصــر اإلرهابيــة مــن دولــة إلــى 

أخرى.
وأكد سيلز أن التعاون والشراكة الدولية، 
بيــن  المعلومــات  وتبــادل  أساســي  أمــر 
معرًبــا  األهميــة،  بالغــة  مســألة  البلــدان، 
عــن تطلــع الواليــات المتحدة إلــى تبادل 
البحريــن  فــي  الشــركاء  مــع  المعلومــات 
ودول الخليــج األخــرى ومــع دول العالــم 
حتى نتمكن بشــكل جماعي من مواجهة 

اإلرهاب.
قســم  رئيــس  أكــدت  جهتهــا،  ومــن   
مكافحــة اإلرهاب في مكتب التحقيقات 
الفيدراليــة ســاندريا هوانــج أن اإلرهــاب 
مشكلة معقدة وتتطلب منا جميعا العمل 
الفيدراليــة  التحقيقــات  ومكتــب  مًعــا 
ملتزم بمنع أي هجمات أو أعمال إرهابية 
تحــدث بالتحديد في الواليــات المتحدة 
فــي  مصالحنــا  يحمــي  مــا  أيًضــا  وهــو 
الخــارج، مضيفة أن هــذه مهمة كبيرة، ال 

يمكننا القيام بها وحدنا.
حضــر اللقاء، ســفير مملكــة البحرين لدى 
بــن  الشــيخ عبــدهللا  المتحــدة  الواليــات 
راشد آل خليفة، ورئيس الجمارك الشيخ 
أحمد بن حمد آل خليفة، والوفد المرافق 

لوزير الداخلية.

جانب من اللقاء الذي عقده المجلس األطلسي

المنامة - وزارة الداخلية

نحتاج لتعاون أميركي بحريني أكبر لصد التأثير اإليراني
إرهابيــة جماعــة  الثــوري”  “الحــرس  تصنيــف  بقــرار  بقــوة  نرحــب  الداخليــة:  وزيــر 

“زالق سبرينغر” إضافة إلى المشاريع في “الجنوبية”
السياحية الحركة  تطوير  على  إيجابي  مردود  علي:  بن  خليفة  الشيخ  سمو 

قــام محافــظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفــة آل خليفة بزيارة صباح 
أمس لمشــروع “زالق ســبرينغر”، حيث اطلع ســموه على آخر مراحل إنشــاء المشــروع 

الذي سيتم البدء بتشغيله قريبا.

وكان في اســتقبال ســموه لــدى وصوله، رئيس 
مجلــس إدارة شــركة الــزالق للعقــارات الشــيخ 
خالــد بــن محمــد بــن خالــد آل خليفــة، والشــيخ 
ســلمان بن خالد بن راشــد آل خليفة من شــركة 
المحافظــة  أن  للعقــارات. وأكــد ســموه  الــزالق 
المشــروعات  تشــجيع  علــى  تعمــل  الجنوبيــة 
تقديــم  خــالل  مــن  والســياحية  االســتثمارية 
مختلف أشكال الدعم والتسهيالت لها، موضحا 
أن مشــروع “زالق ســبرينغر” يعــد إضافــة إلــى 
المشاريع االستثمارية في المحافظة الجنوبية، 
ولــه مردود إيجابي خصوصا في مجال تطوير 
وتنميــة الحركــة الســياحية فــي البحرين ودعم 
االقتصــاد الوطنــي، مثنيــا ســموه علــى الجهــود 
المشــروع  هــذا  إلنجــاز  بذلــت  التــي  المتميــزة 

الــذي ســيعمل علــى تعزيــز مكانــة البحريــن في 
الخريطة السياحية.

التنفيــذي لشــركة  الرئيــس  أعــرب  مــن جانبــه، 
الــزالق للعقــارات الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن 
خالد آل خليفة عن شكره وتقديره لزيارة سمو 
محافــظ الجنوبيــة الشــيخ خليفــة بــن علــي بن 
خليفة آل خليفة إلى “مشــروع زالق ســبرينغر”، 
التــي  المشــاريع  لمختلــف  المتواصــل  ودعمــه 
تقــام علــى أرض المحافظة الجنوبيــة، موضحا 
أن “زالق ســبرينغر” صمــم ليكــون موقــع التقــاء 
أفراد العائلة واألشــخاص؛ من أجل االســترخاء 
واالســتمتاع باألنشــطة الترفيهيــة، إضافــة إلى 
مســاهمة المشــروع بالترويــج لمملكــة البحرين 

وجعل المحافظة الجنوبية وجهة سياحية.
سمو محافظ الجنوبية في زيارة لمشروع “زالق سبرينغر”

المنامة - محافظ الجنوبية

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل محافظ الجنوبية ســمو الشيخ 
خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة 
صبــاح أمــس ســفير اليابــان لــدى مملكة 

البحرين هيديكي آيتو.
الزيــارة  نتائــج  بحــث  اللقــاء  فــي  وتــم 
الناجحــة التــي قــام بهــا ســمو محافــظ 
إلــى اليابــان، والتــي كان لهــا  الجنوبيــة 
المــردود اإليجابــي علــى صعيــد تطويــر 
عالقات الصداقة وتعزيز أسس التعاون 
إذ  الصديقيــن،  البلديــن  بيــن  الوطيــدة 
أعــرب ســموه عــن بالــغ شــكره وتقديــره 
لحكومــة اليابــان وشــعبها علــى مــا لقيــه 

حفــاوة  مــن  المرافــق  والوفــد  ســموه 
االستقبال وكرم الضيافة.

وتقديــره  شــكره  عــن  ســموه،  وأعــرب 
للســفير اليابانــي فــي البحريــن علــى مــا 
بذلــه مــن تعــاون وجهــود كان لهــا بالــغ 
األثر في تسهيل التواصل واللقاءات مع 

المسؤولين اليابانيين.
اســتمرار  علــى  حرصــه  ســموه  وأكــد 
تعزيــز آفاق التعاون بمــا يخدم المصالح 
العالقــات  علــى  وينعكــس  المشــتركة 
الثنائيــة الوطيــدة الممتــدة بيــن البلدين 

الصديقين.

تعزيز آفاق التعاون مع طوكيو

سمو محافظ الجنوبية مستقبال السفير الياباني

أولويتنا الرئيسة 
حماية الناس 

والحفاظ على 
السالم ومكافحة 

الجريمة

إيران سعت لفرض 
نظام ديني على 

غرار “حزب هللا” ولم 
تتكلل مساعيها 

بالنجاح

األيديولوجية 
المتطرفة موجودة 

سواء من “داعش” أو 
من إيران و “حزب هللا” 

و “الحرس الثوري”

البحرين رائدة 
في التنمية 

الديمقراطية 
وتمكين المرأة 

والحريات

إيران عملت على 
إضعاف دول 

المنطقة بالتحريض 
على الكراهية ونشر 

الطائفية

أدلة على استخدام 
المتفجرات اإليرانية 

في 2017 بتفجير خط 
أنابيب للنفط ينقل ربع 

مليون برميل يوميا

اإلرهاب الذكي 
يمنح اإلرهابيين 
مجموعة جديدة 

من المزايا 
باستخدام 

التكنولوجيا

قادرون على 
التغلب على 

التحديات 
والمحافظة على 

مجتمع ينعم 
بالسالم واالستقرار

جمع الفكر 
المتطرف 

والتكنولوجيا 
المتطورة يشكل 

مستوى جديدا من 
التحدي والتهديد

 رغم التحديات... 
البحرين اليوم 

بلد آمن ومتطور 
يرحب بالناس 

من جميع أنحاء 
العالم
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خواطر من أرض السالم... البحرين واإلنسان منذ غابر األزمان
Û  التاريــخ منــذ تنقــش أســطورة دلمــون حروفهــا علــى صفحــات 

عهــد الســومريين فــي األرض المقدســة الطاهــرة، وحيــث اســتقر 
“إنكــي” إلــه الحكمــة والميــاه العذبــة مــع زوجتــه، وجد بنو البشــر 
تلــك األســطورة ماثلة خارج إطار الزمــان منذ غابر األزمان؛ لتتلو 
خواطــر أرض الســام “البحريــن”. هــذا المــكان نقًيــا مشــًعا بالنور، 
مقدســٌة أرض دلمــون، مغمــور بالنــور، فا يفترس فيها األســد وال 
ينعــق فيهــا الغــراب ويعيــش اإلنســان في شــباب دائم بــا أوجاع 
وال أمــراض وال شــيخوخة؛ ألنهــا مينــاء العالــم بينابيعهــا الوفيرة 

وفواكه الدنيا وحقول القمح والحبوب.

خاطرة الخير: البركة والعز

Û  تتوالــى الدهــور، منــذ عهد الســومريين حتــى عهد اإلســام، فمما
يرويــه أبــو داود أن النبــي محمــد صلــى هللا عليــه وســلم وصــف 
أهــل البحريــن بأنهــم خير أهل المشــرق قاطبــة، فخيرهم كضياء 
الشــمس الذي يشــرق من جهة الشــرق، فيعم الكون وينشــر النور، 
وفــي هــذه البــاد، كل أجنــاس البشــر يعيشــون فــي أمان وســام 
ومحبــة، بــا تمييز في أصولهــم وأعراقهم ودياناتهــم ومذاهبهم، 
فمنــذ صدر اإلســام األول، كان أهل البحرين يتقاســمون خيرات 
هــذه األرض الطيبــة مع كل إنســان يفد إليهم للعيش في ديارهم، 
واحتفــاًء برســالة اإلســام التــي حملهــا العــاء بــن الحضــري مــن 
النبي “ص” إلى ملكها المنذر بن ساوى التميمي في القرن الهجري 
السابع )العام 628 للمياد(، دخل أهلها إلى اإلسام، لكنهم فتحوا 
أبواب بادهم ألتباع كل الديانات، وعلى ذات المنهج والثوابت.

خاطرة التعدد: ثقافات وأعراق
Û  بإعــان العالــم  أنظــار  البحريــن  فتســتقطب  الســنون،  تمضــي 

“المبادرة البحرينية للتســامح” الصادر في الثالث عشــر من شــهر 
ســبتمبر من العــام 2017 بنيويورك؛ اســتمراًرا للثوابت البحرينية 
الجامعــة لإلنســانية، فيدعــو حضــرة صاحب الجالــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل الباد المفدى حفظــه هللا ورعاه في 
مقــال نشــرته صحيفــة “الواشــنطن تايمز” فــي عدد يــوم الثاثاء 
العاشــر مــن أكتوبــر 2017 لتتصل حلقات الحاضــر بالماضي حين 
كتــب جالته: “قررنا أن ننشــئ إعــان مملكة البحرين الذي يدعو 
إلى التســامح الديني والتعايش الســلمي في جميع أنحاء العالم، 
قــد يجــد البعــض هــذا أمــًرا مفاجًئــا، ولكــن ليــس لمئــات المايين 
مــن المســلمين المحبين للســام في جميع أنحــاء العالم. لقد قمنا 
بتأليــف اإلعــان بالتشــاور مــع علمــاء الســنة والشــيعة، جنًبــا إلى 
جنب مع رجال الدين المسيحيين والحاخامات اليهود”، ويضيء 
جالتــه جانًبا لعالمية البحرين عبــر تاريخها المجيد في التعايش 
والســام بقوله: “أســافنا النباء بدأوا هذا التقليد البحريني عبر 
بنــاء الكنائــس والمعابــد التــي بنيت بجــوار مســاجدنا، وباعتبارنا 
بحرينييــن، اســتندنا لتراثنــا الوطني كمنارة للتســامح الديني في 
العالــم العربــي، فــي وقــت كان فيه الديــن كثيًرا ما يســتخدم في 
جميع أنحاء العالم كعقوبة إلهية لنشــر الكراهية والشــقاق، ولكن 
في البحرين، فإن التنوع الديني هو نعمة لشعبنا، ففي مجتمعاتنا 
نرحــب بالكاثوليكيــة واألرثوذكســية واإلنجيليــة، ونشــعر بالفخر 
بأن مواطنينا الهندوس يمكنهم ممارســة العبادة في معبد مضى 

علــى بنائــه نحــو 200 عــام يتزين بالرســومات الخاصــة بهم ويقع 
بالقرب من معبد لطائفة السيخ ومساجد المسلمين، نحن نحتفي 
بجمهورنــا الصغيــر -ولكــن الثميــن- اليهــودي، هذا الجمهــور الذي 
يســتطيع بــكل حريــة أن يرتــدي )يارمولك( والعبادة في كنيســهم 

الخاص”. )انتهى االقتباس(.

خاطرة المبادئ: مركز عالمي

Û  وبصــدور األمــر الملكي رقم )15( لســنة 2018 بإنشــاء مركز الملك
حمــد العالمــي للتعايــش الســلمي فــي الخامــس عشــر مــن شــهر 
مــارس مــن العــام 2018، تؤكــد مملكــة البحريــن في العهــد الزاهر 
لحضــرة صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة حفظه 
هللا ورعــاه، أنهــا مهــد تاريخي للتعايش والســام والوئام، ومنارة 
إشعاع حضاري، حيث جاء في المادة الثانية من األمر الملكي أن 
المركز يجســد في رؤيته ورســالته وأهدافه المبادئ المستخَلصة 
مــن تاريــخ وحضارة مملكة البحرين عبر عصورها، والمتمثلة في 
االنفتــاح على جميع الحضارات واألديان والثقافات، وتعزيز قيم 
التعايش والتســامح والســام، مســتلهمًا في ذلك إعان البحرين 

الصادر في ١٣ سبتمبر ٢٠١٧.
Û  وفــي المــادة الرابعــة مــن األمــر الملكــي مــا يرســخ جهــود مملكــة

البحريــن فــي إبــراز منظومــة القيــم والمشــتَركات الجامعــة بيــن 
الحضــارات والثقافــات، والتعريف بها، والعمل على إثراء مســيرة 
التســامح والتعايش الســلمي من خالها، والتوعية بأهمية تاقي 
ــْلم العالمــي والعيــش  الحضــارات وتماُزِجهــا لتحقيــق وتعزيــز السِّ

ــده المشــتَركات  اإلنســاني المشــترك بين البشــر من خال ما تجسِّ
الجامعــة بين الحضــارات، أضف إلى ذلك الجانب المهمة في دور 
المركــز، وهــو إحــداث حركــة تنويرية من خــال التوعيــة بأهمية 
فقت عليه الحضــارات والثقافات من  الحــوار وااللتقــاء على ما اتَّ
ي  مشــتَركات أخاقية وحقوقية، ومكافحة الفكر المتطرف المغذِّ
للعنــف والكراهيــة واإلرهــاب، وإظهار إيجابيــة التعددية والتنوع 
والتعايــش والتســامح فــي حاضــر المجتمــع البحرينــي وموروثه 

الثقافي.

خاطرة االلتقاء: الماضي بالحاضر

Û  أرض الفــردوس التــي عرفها الســومريون، وحضــارات توالت في
دلمــون وأوال وأرادوس، هــي البحريــن التــي ال يــزال إشــعاعها 
الحضــاري يمــأ الكــون.. فــي الغابر مــن األزمان، نقشــت الكتابات 
المســمارية القديمــة التــي تعــود إلــى األلــف الثالــث قبــل الميــاد، 
وفنــون الرســم علــى جــدران المعابــد والمقابــر واأللــواح والقطــع 
المــدن  مــن  مســتوطنات  احتضنــت  األرض  هــذه  أن  الفخاريــة، 
والقرى التي كثرت فيها المعابد المقدســة والمدافن، حيث نشأت 
حضــارة متقدمة تبــادل أهلها المعارف مع حضارات عريقة بقيت 
حتــى عصرنــا الحاضــر، حيــث مملكــة البحريــن، تحتضــن بوفــاء 
كل األديــان الســماوية والمذاهــب والمعتقــدات، وتنشــر الســام 
والتســامح الدينــي والتعايــش والتعدديــة، ويتميز شــعبها الكريم 
بســمات كرمــه وأخاقــه وإيمانــه بقيــم التنــوع الدينــي واألخــوة 

اإلنسانية، لتصبح نموذًجا قبل نظيره على خارطة العالم.

زهراء عادل المرزوق

شراء مشترك مع السعودية لمناهج الرياضيات
بالرياض العالي  التعليم  والمؤتمر  المعرض  بافتتاح  يشارك  النعيمي 

برعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
تــم  ســعود،  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
افتتــاح المعــرض والمؤتمــر الدولــي الثامن 
للتعليــم العالــي، بتنظيم مــن وزارة التعليم 
الشــقيقة،  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
وبحضــور العديد من الوزراء والمســؤولين 
دول  مختلــف  مــن  العالــي  التعليــم  عــن 
العالم.وذكــر وزيــر التربيــة والتعليــم ماجد 
النعيمــي أن مشــاركة البحرين فــي المؤتمر 
التوجيهــات  مــن  انطاًقــا  تأتــي  الدولــي 
صاحــب  البــاد  لعاهــل  الســامية  الملكيــة 
الجالــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
لاهتمــام بتعزيــز وتوثيق التعــاون وتبادل 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــع  الخبــرات 
فــي  بمــا  المجــاالت،  جميــع  فــي  الشــقيقة 

ذلــك المجــال التعليمــي، تأكيــًدا لمــا يربــط 
البلديــن من عاقات أخوية وثيقة، مشــيًرا 
إلــى أن التعــاون التعليمــي بيــن المملكتيــن 
عديــدة،  جوانــب  يشــمل  الشــقيقتين 
لسلســلة  المشــترك  بالشــراء  القيــام  ومنهــا 
حديثــة من كتــب الرياضيــات والعلوم يتم 
تدريســها فــي مختلــف المراحــل التعليمية 
فــي كا البلديــن، إضافــًة إلــى التعــاون في 
التعليــم العالي.وأوضــح الوزيــر أن المملكة 
المبــادرات  مــن  االســتفادة  علــى  حريصــة 
لتعزيــز  الناجحــة،  الدوليــة  والمشــروعات 
الخدمــات التعليميــة المقدمــة فــي قطــاع 
التعليــم العالــي لديهــا، والــذي يشــهد نهضًة 
كبيــرًة في ظــل العهد الزاهــر لجالة الملك، 
مــن خــال تعزيز البنية التشــريعية بإصدار 

قانــون للتعليم العالي واللوائح المنظمة له، 
وفتــح بــاب االســتثمار فــي التعليــم العالي 
الخــاص، وتعزيــز الشــراكات مــع الجامعات 

برامــج  لتقديــم  الدوليــة،  الخبــرة  وبيــوت 
أكاديميــة نوعيــة تلبــي احتياجــات ســوق 

العمل ومتطلبات التنمية الشاملة.

جانب من مشاركة وزير التربية والتعليم في افتتاح المؤتمر الدولي بالرياض

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

اســتقبل وزير شــؤون الكهربــاء والماء 
النائــب  بمكتبــه  ميــرزا  عبدالحســين 
اللقــاء  بدايــة  وفــي  بوحمــود،  محمــد 
النــواب  بعضــو مجلــس  الوزيــر  رحــب 
وتطــرق لعدد مــن المواضيــع المرتبطة 
بالكهربــاء والمــاء والطاقــة المتجــددة 
التــي  الخدمــات  أهــم  علــى  والتعــرف 
والمقيميــن  للمواطنيــن  تقديمهــا  يتــم 
بعــض  إلــى  الوزيــر  بالمملكة.واســتمع 
استفسارات واقتراحات النائب الواردة 
مــن عدد مــن أهالي دائرتــه االنتخابية، 

معرًبــا عــن تقديــره للجهــود المخلصــة 
طــرح  فــي  النــواب  بهــا  يقــوم  التــي 
ومناقشــة القضايا التــي تمس مصلحة 
المواطن والتعاون المشترك المثمر بين 
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة في 
تحقيــق تطلعات المواطنيــن واالرتقاء 
بجودة وكفاءة الخدمات.وأشــاد النائب 
محمد بوحمود بجهود الوزير والمســؤولين 

في العمل على تحسين جودة الخدمات.

عرض تطورات “الطاقة المتجددة”

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

افتتح وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
يــوم  فعاليــة  األربعــاء  األول  أمــس  حميــدان، 
المهــن، الــذي تنظمه جامعة العلــوم التطبيقية، 
بمقر الجامعة في منطقة العكر، وذلك بحضور 
رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة وهيــب أحمــد 
الخاجــة، ورئيــس الجامعــة غســان عــواد، إلــى 
العمــل  بــوزارة  المســئولين  مــن  عــدد  جانــب 
وممثلــي  والجامعــة،  االجتماعيــة  والتنميــة 
الجهات المشاركة األخرى من القطاع الخاص.

وتهدف الفعالية، التي تشــارك فيها مؤسســات 
وشــركات عاملة بالقطاع الخــاص، إلى تعريف 
طلبــة الجامعــة باحتياجــات ســوق العمــل مــن 
األيــدي العاملة المتخصصــة والمؤهلة، إضافة 
إلــى إطــاع أصحــاب العمــل علــى مخرجــات 
التعليــم الجامعــي ومســتوى الكفــاءة العلميــة 
والمهنيــة لــدى الطلبــة والخريجين فــي كليات 
الهندسة، واآلداب والعلوم، والحقوق، والعلوم 

اإلدارية وغيرها من التخصصات األكاديمية.
ونــّوه حميــدان بهــذه المبــادرة الســنوية التــي 
تهــدف إلــى تعريــف الجامعــة واطــاع طلبتهــا 
علــى المهــارات والتخصصــات المهنيــة الفعلية 
والوظائــف  العمــل،  أصحــاب  يحتاجهــا  التــي 
الواعــدة المتاحــة في ســوق العمــل والمهارات 
يكفــل  وبمــا  لهــا،  المناســبة  والتخصصــات 
تحديــد  فــي  والخريجيــن  الطلبــة  مســاعدة 
حصولهــم  وتســهيل  الوظيفيــة  خياراتهــم 

علــى الوظائــف المرغوبة، مشــيًرا إلــى أن مثل 
هــذه المبــادرات تســاهم فــي مجــاالت العمــل 
مــع  القنــوات  مــن  العديــد  وفتــح  والتوظيــف 
القطــاع الخــاص من أجل إدمــاج الباحثين عن 
عمــل مــن المواطنيــن فــي الشــواغر الوظيفية 
الجاذبــة لهــم. مــن جانبــه، قــال رئيــس مجلس 
أمناء جامعة العلوم التطبيقية الدكتور وهيب 
الخطــوة  يمثــل  المهــن  معــرض  إن  الخاجــة، 
األولــى للطلبــة لدخــول ســوق العمــل، مضيًفــا 
أنــه يشــكل خطوة ناجحة نحــو تحقيق المزيد 
مــن التقــارب بين مــا يطمح إليــه الطلبة، وبين 
المتطلبات واالحتياجات الفعلية لسوق العمل، 
حيــث تكمــن أهميته بالنســبة للطلبــة في كونه 
يوًما يوفر فرصة التعرف إلى أنواع القطاعات 
المهنيــة التــي تناســب تخصصاتهــم، فضاً عن 
اكتســاب الخبــرة والمهــارة فــي مجــال تقديــم 
التوظيــف  مقابلــة  واجتيــاز  الذاتيــة  الســيرة 

مــن  االســتفادة  إلــى  الطلبــة  داعًيــا  بنجــاح، 
المعــرض بوصفــه فرصــة لاطــاع عــن كثــب 
علــى واقع ومتطلبات ســوق العمــل في مملكة 

البحرين.
وفي ذات الســياق، أكد رئيس الجامعة غســان 
المهــن  معــرض  تنظيــم  اســتمرارية  أن  عــواد، 
للعــام الســابع علــى التوالــي يؤكــد علــى نجــاح 
النســخ السابقة في تحقيق األهداف المرجوة، 
والمســاهمة فــي تعزيــز التواصــل بيــن الطلبــة 
وأصحــاب العمــل، الفًتــا أن الجامعــة تحــرص 
على رفد ســوق العمــل بالخريجيــن المتميزين 
خــال  مــن  وذلــك  المجــاالت،  مختلــف  فــي 
الحــرص على رعاية الطلبــة وتلقيهم للتدريب 
العملــي قبــل اســتكمال متطلبات التخــرج، مما 
يســاعدهم علــى ســهولة االنخــراط فــي ســوق 
العمل ويســهم في اكتســابهم الخبرات الكافية 

للعمل.

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  دّشــن 
والتخطيــط العمراني عصــام خلف مرحلة 
الشــيخ  شــارع  لتقاطــع  األساســات  صــب 
خليفة بن ســلمان وشــارع الشــيخ عيســى 
بــن ســلمان. وفي هذا الصــدد، صرح خلف 
بــأن المشــروع يعتبــر أحــد أهــم المشــاريع 
االســتراتيجية الممّولة من برنامج التنمية 
المشــروع  أعمــال  أن  مضيًفــا  الخليجــي، 
ذي  جديــد  علــوي  جســر  إنشــاء  تشــمل 
حركــة  لنقــل  متــر   800 بطــول  مســارين 
المرور بشكل حر دون توقف للقادمين من 
جهة الشــمال على شارع الشيخ خليفة بن 
ســلمان مباشــرة باتجاه الشرق على شارع 
الشــيخ عيســى بن سلمان، لتســهيل حركة 
المــرور والتخلــص مــن االزدحــام الحاصل 
ــا علــى منعطف شــارع الشــيخ خليفة  حاليًّ
بن ســلمان باتجاه شارع الشيخ عيسى بن 

سلمان.
رفــع  إلــى  المشــروع  يهــدف  كمــا  وتابــع: 
وتحقيــق  المروريــة  الســامة  مســتوى 
وزيــادة  الطريــق،  لمســتخدمي  األمــن 
تدفــق  وانســيابية  االســتيعابية  الطاقــة 
حركــة المــرور علــى شــارع الشــيخ خليفــة 

بــن ســلمان خصوًصــا فــي أوقــات الــذروة، 
المناطــق  منافــذ  تحســين  إلــى  باإلضافــة 
الحركــة  انســيابية  وتســهيل  المجــاورة 
وخدمــة المشــاريع اإلســكانية الواقعة في 
المنطقة، وســوف تبلغ الطاقة االستيعابية 
للجســر الجديد بعــد افتتاحه أمام الحركة 
المروريــة نحــو 3600 مركبــة فــي الســاعة 

)ما يقدر بنحو 45 ألف مركبة في اليوم(.
تبلــغ  المشــروع  كلفــة  أن  خلــف  وأوضــح 
بتمويــل  دينــار  ألــف  و750  13مليونــا 
وبــدأ  للتنميــة،  الســعودي  الصنــدوق  مــن 
العمــل فــي المشــروع فــي 2 ينايــر 2019، 
مــن  إذ  شــهًرا،   24 األعمــال  وستســتغرق 
المؤمــل االنتهــاء منــه نهايــة العــام 2020. 
المزروعــات  إزالــة  تمــت  اآلن  وحتــى 

المتعارضــة مع المشــروع لنقلهــا إلى مكان 
آخــر مجاور للموقع، كما يجري العمل على 
الخدمــات  ألماكــن  االستكشــافية  الحفــر 
فــي مواقــع العمــل لحمايــة خطــوط المياه 
ونقــل خطــوط االتصاالت وغيرهــا تمهيًدا 
للبــدء فــي أعمال الطــرق المؤدية للجســر، 
علــى صياغــة  ــا  المقــاول حاليًّ يعمــل  كمــا 
لعمليــة  الازمــة  والتصاميــم  المخططــات 
اإلنشــاء وتوريد اآلليات الخاصة والازمة 
الجســور، حيــث  مــن  النــوع  هــذا  إلنشــاء 
ســيتم إنشــاؤه مــن خــال تركيــب القطــع 

)الصبيات( الخرسانية الجاهزة.
يذكــر أن مــا يميــز هــذه الطريقــة هــو عدم 
أســفل  الواقعــة  المروريــة  الحركــة  تأثــر 
الجسر باإلضافة إلى السرعة في اإلنجاز.

 افتتاح يوم المهن

التطبيقية العلوم  بجامعة  المهن  يوم  يفتتح  حميدان 

مشروع بـ13.7 مليون دينار لتحسين المرور بشارع خليفة بن سلمان

تعريف الطلبة بالقطاعات الواعدة بسوق العمل

تدشين صب األساسات لتقاطع “سار”



 توافــد عشــرات اآلالف مــن الــزوار لليــوم الثانــي علــى التوالــي فــي معــرض البحريــن لإلنتــاج 
الحيوانــي مراعــي )5( منــذ الســاعة التاســعة صباًحــا، حيــث افتتــح المعــرض أبوابــه مســتقبالً 

عشرات الحافالت من طلبة المدارس. 

 وشــهد المعرض عــدًدا من الفعاليــات المختلفة 
بالعــروض  يتعلــق  فيمــا  ســواء  والمتنوعــة، 
الصفقــات  أو  المشــاركين  قبــل  مــن  المقدمــة 
التجاريــة التــي عقدهــا العارضيــن ســواء فــي 

خيمة الطيور أو بقية الخيام. 
أن  للمعــرض  المنظمــة  اللجنــة  وأوضحــت   
لليوميــن  مفتوحــة  أبوابــه  ســتكون  المعــرض 
القادميــن مــن الســاعة الحاديــة عشــرة صباًحــا 
حتى التاســعة مســاًء، حيث ستستمر العروض 
حتى نهاية المعرض، مؤكدة أن المعرض يشكل 
فرصة اســتثمارية جيــدة للمهتمين والعارضين 
والمســتثمرين فــي مجــال القطــاع الحيوانــي، 
ا  إذ تــم عــرض ســاالت حيوانية مســجلة عالميًّ
ــا  محليًّ توطينهــا  تــم  األغنــام  مــن  وســاالت 
للمــرة  تعــرض  حيــث  تجــارب  ناتــج  وهجيــن 

األولى.

والرعايــة  اإلنتــاج  رئيــس  أكــد  جهتــه،  مــن   
والتجــارب  للبحــوث  الهملــة  محطــة  مشــرف 
بوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
البحريــن  معــرض  أن  النجــار  منيــر  العمرانــي 
لإلنتــاج الحيوانــي مراعــي 2019 فــي نســخته 
ــا  بحرينيًّ مربًيــا   37 مشــاركة  شــهد  الخامســة، 
متخصًصا في ســاالت الماشــية كمــا تم عرض 

وســاالت  عالميــا  مســجلة  حيوانيــة  ســاالت 
ــا وهجيــن ناتج  مــن األغنــام تــم توطينهــا محليًّ
مــن تجــارب حيــث تعــرض للمــرة األولــى كمــا 
تــم عــرض بقــرة الزيبــو البحرينيــة التي ســيتم 
تســجليها كســالة بحرينية في الشبكة العربية 

لألصول الوراثية.
 وقــال النجــار إن توجــه الــوزارة متمثلــة فــي 

خــال  مــن  البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكالــة 
معــرض مراعــي هــو توجيــه المربيــن والهــواة 
وامتــاك  التربيــة  فــي  الصحيــح  االتجــاه  فــي 
الســاالت المتخصصــة واالبتعــاد عــن التهجين 
الخلطي العشــوائي والمحافظة على الســاالت 
النقيــة والمحليــة.  وأضاف أن عــدد الحيوانات 
المشاركة في عرض الماشية يبلغ 319 من أبقار 
وماعــز وأغنــام تنتمــي إلــى 30 ســالة عالميــة، 
مشــيًرا إلــى أن معــرض مراعــي فــي هــذا العــام 
ركز على الساالت التي تنتج كميات كبيرة من 
اللبن وحث المربين البحرينيين على امتاكها. 
وأكد النجار أن الســاالت المشاركة في معرض 
مراعــي هــي من أفضل الســاالت العالمية التي 
تــدر اللبــن وتنتــج اللحم، مشــيًرا إلــى أن عرض 
هــذه الســاالت في معــرض مراعــي فرصة إلى 
المربيــن البحرينييــن لاســتفادة مــن معلومات 
فــي  الموجــودة  الماشــية  مــاك  مــن  تفصيليــة 
التعريفيــة  اللوحــات  إلــى  باإلضافــة  المعــرض 

المنتشرة بالقرب من الحظائر. 
ثاثــة  تضمــن  الماشــية  عــرض  أن  وأوضــح 
يضــم  حيــث  األبقــار،  عــرض  أبرزهــا  عــروض، 

6 ســاالت متخصصــة فــي إنتــاج البــن وهــي 
ــا علــى أنهــا من ضمن  الســاالت المصنفــة عالميًّ
العالــم  فــي  لبــن  ســاالت  أفضــل عشــر  قائمــة 
والساالت هي هولشتاين فريزين – جيرسي – 

براون سويس - إيرشاير- جولستاين.
وأضــاف كمــا تم عــرض بقــرة )الزيبــو البحرين( 
التــي لهــا ارتبــاط عاطفــي باإلنســان البحرينــي 
التــي ســيتم بــإذن هللا تعالى تســجيلها كســالة 
العربيــة  الشــبكة  بهــا ضمــن  بحرينيــة معتــرف 
لألصــول الوراثيــة وهذا يتماشــى مــع توجهات 
المســؤولين فــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة مــن 

ناحية المحافظة على الساالت المحلية.
 وتابــع “يضم قســم األبقــار عددا مــن )الطلوقة( 
فريزيــن  الهولشــتاين  ســالة  مــن  النموذجيــة 
مثاليــة  وهــي  ســويس  والبــراون  والجيرســي 
لإلنتــاج”. وقــال النجــار “يضم عــرض الماعز 12 
ســالة مختلفــة التخصص أبرزهــا )التوجنبيرج 
فــي  بتخصصهــا  تتميــز  األلبايــن(   – النوبيــن   –
ا ببقرة الرجل الفقير،  إنتاج اللبن وتســمى عالميًّ
إضافــة إلى ســالة البــور المتخصصة في إنتاج 
البــدوي  اللحــم وماعــز شــبه الجزيــرة العربيــة 

األسود )العارضي( بعروقه وألوانه المختلفة”. 
ســالة   12 األغنــام  عــرض  يضــم  “كمــا  وتابــع 
مختلفة التخصص أبرزها )الصردي- العســاف - 

النجدي والعواسي(”. 
وأوضح أن العساف سالة جديدة على البحرين 
وعلــى معرض مراعي وهي فلســطينية المنشــأ 
تتميــز بكونهــا ثنائية الغــرض ) تنتج لحما ولبنا( 
وهــي منتجــة عاليــة للتوائــم، ومعــدل لتحويل 
الغذائي وهي موجودة بمحطة الهملة لألبحاث 
التجــارب  إكثارهــا وإجــراء  بهــدف  والتجــارب 
عليهــا.  وأكــد النجــار أن معــرض مراعــي 2019 
يضــم الجيــل األول مــن F1 وهــي ناتــج تــزاوج 
فحول العســاف مع إناث العواســي، مشــيًرا إلى 
أن الهــدف مــن هذه التجربة هــو الحصول على 
مواليــد تحمــل الصفــات الجيدة من الســالتين 
والتغلــب علــى بعض المشــاكل الموجــودة أيًضا 
فــي الســالتين.  وختــم النجــار قائــاً إن وجود 
هذه الســاالت المتخصصة في معرض مراعي 
في نســخته الخامسة وانتشارها وامتاكها من 
قبل المربين سيســهم بشكل مباشر في تحقيق 

جزء من األمن الغذائي.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

عشرات اآلالف يتوافدون على “مراعي”
ــرة ــ م ألول  تــــعــــرض  ــا  ــيًـّ ــلـ ــحـ مـ ــا  ــهـ ــنـ ــيـ ــوطـ تـ تـــــم  ــة  ــيـ ــمـ ــالـ عـ ســــــــاالت 
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عرض سالالت 
تنتج كميات كبيرة 

من اللحم واللبن

ــن ــ ــي ــ ــاث ــ ــث ــ ســــــــــــاالت عــــالــــمــــيــــة نــــــــــــــادرة يــــــفــــــوق عـــــــددهـــــــا ال

ــقــويــة ــزة بــعــضــاتــهــا ال ــي ــم ــت ــم ــة ال ــي ــن ــحــري ــب ــدى الـــســـاالت ال ــ ــونـــي” إحـ ــمـ ــدلـ “الـ

الحيوانــي  اإلنتــاج  معــرض  فعاليــات  ضمــن 
“مراعــي 5”، والــذي حرصــت وزارة األشــغال 
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني، في 
إضافــة  علــى  العــام  لهــذا  الخامســة  النســخة 
الوعــي  زيــادة  بهــدف  جديــدة  مشــاركات 
مــن  المختلفــة  األنــواع  ألهميــة  المجتمعــي 
الحيوانــات والطيــور وإتاحــة الفرصــة لجميع 
ومــا  إنتاجهــم  لعــرض  والمربيــن  المختصيــن 
يمتلكونــه من ســاالت نــادرة، وألول مرة في 
خاصــة  خيمــة  خصصــت  “مراعــي”،  معــرض 
للدجــاج الفاخــر تضــم ســاالت نــادرة يفــوق 
عددهــا عــن الثاثيــن ســالة من أجمــل وأندر 
الساالت العالمية، يصل سعر بعض الساالت 

إلى نحو ألف دينار للزوج الواحد.
 من جانبه، أكد المربي ومســئول قســم دجاج 
الزينة محمد الجبل أن البحرين تزخر بالعديد 
مــن مربــي الدواجــن المتميزين على مســتوى 
الخليــج ممن يمتلكون أنواًعا وســاالت نادرة 
ومتميــزة، وان وجــود جمعية أو نــاٍد يجمعهم 
سيســهم بشــكل كبيــر فــي تنمية هــذه الهواية 

ونشرها في المجتمع.
المعــرض  فــي  للمشــاركة  المربيــن  ودعــا 
تأســيس  فــي  إيجابــي  بشــكل  والمســاهمة 
أغلــب  فــي  المربيــن  أن  وخصوًصــا  النــادي 
الدول الخليجية قد قاموا بتشــكيل مثل هذه 

النوادي لتبادل الخبرات فيما بينهم.
وشــئون  األشــغال  لــوزارة  بالشــكر  وتقــدم 

والتخطيــط  البلديــات 
إتاحــة  علــى  العمرانــي 
لمربــي  الفرصــة  هــذه 
دجــاج الزينــة ممــا كان له 
األثــر الطيــب فــي تنميــة 
هــذه الهواية ونشــرها في 

البحرين.
خــال  “ســيتم  وأضــاف 
عــن  اإلعــان  المعــرض 
تأسيس أول نادي لدجاج 
البحريــن  فــي  الزينــة 
للمربيــن  ســيتاح  حيــث 
فرصة تســجيل أسماؤهم 
بهــدف  وبياناتهــم 
تأســيس  فــي  المشــاركة 

النادي”.
وقــال إن “النــادي يهــدف 
إلى المســاعدة في تطوير 
لــدى  التربويــة  المهــارات 
األعضــاء وتطوير اإلنتاج 
وتشــجيعه،  المحلــي 
المعــارض  وإقامــة 

والمسابقات والمزادات المحلية بما يسهم في 
نشــر الهواية، وتنظيم المحاضــرات التثقيفية 
فــي مجــال تربيــة الدواجــن، وتوفيــر حلقــات 
األرجــل لطيــور أعضــاء النــادي، بحيــث يكون 
محفــور عليهــا رمز النادي ورقــم المربي ورقم 

الطير وسنة إنتاجه”.
مــن جهتــه، قــال المربــي محمــد العــرادي إن 
أفضــل  يجمعــوا  أن  اســتطاعوا  المنظميــن 
الطيــور الموجــودة فــي البحرين، خــال فترة 
ا، حيث لم يتم إقرار إضافة خيمة  قصيرة جدًّ
خاصــة بدجــاج الزينــة إال منــذ أســبوع واحــد 

تقريًبا من افتتاح المعرض.
وذكــر أن الفرع الخاص بدجاج الزينة يحتوى 
ا كســالة  علــى فصائــل وســاالت نــادرة جــدًّ
األرلوف التي ال يوجد في البحرين إال طيرين 
منهــا التــي قــد تصــل قيمتهــا إلــى 800 دينــار 

للزوج الواحد.

يضــم  كمــا  وأضــاف   
نــادرة  ألــوان  المعــرض 
لدجاج البراهما والمسمى 
التــي  الدجــاج  بملــك 
الطقــم  ســعر  يصــل  قــد 
يفــوق  مــا  إلــى  منهــا 
باإلضافــة  دينــار،  األلــف 
البولــش  لســاالت 
والســبرايت  والوينــدوت 
ودجــاج  ســيماني  وأيــام 
والكوشــن  الفينكــس 
العماق ودجاج الســيراما 
والــذي يعتبــر مــن أصغــر 

الساالت في العالم.
المعــرض  أن  إلــى  ولفــت 
إلــى  باإلضافــة  سيشــهد 
المســابقات ألفخــر أنــواع 
والطيــور  الحيوانــات 
محاضــرات  والدواجــن 
طــرق  فــي  عمــل  وورش 
والمحافظــة  التربيــة 
الطيــور  صحــة  علــى 

والحيوانات بمختلف أنواعها.
ومــن بيــن الســاالت المشــهورة التــي تعــرض 
في معرض الدجاج الفاخر، الســالة المعروفة 
بـــ “أيــام ســيماني” التــي تتميــز بلونها األســود 
القاتــم مــع لمعــة خضــراء، وقــد نشــأت هــذه 

الســالة مــن جزيرة جــاوة بإندونيســيا، حيث 
تم اســتيرادها ألول مرة فــي أوروبا في العام 
stever- 1998 من قبل المربي الهولندي “يان
ink”، ومــن المدهــش لهــذه الســالة أن كل مــا 
فيهــا أســود مــن األحشــاء الداخليــة والعظــام 
والعضات، ويصل ســعرها نحو 5 آالف دوالر 
للزوج الواحد، كما أن لحمها يباع في المطاعم 
الفاخــرة فــي عــدد من الــدول األوروبيــة التي 
قــد تصــل ســعر الوجبــة إلــى ألــف دوالر، كمــا 
تشــتهر هــذه الســالة مــن الدجاج أنهــا تعطي 
قوة ونشــاط لمــن أكل لحومهــا، باإلضافة إلى 

أن الحبر األسود يؤخذ من ريشها.
ويوجــد في مملكة البحريــن زوج من الدجاج 
النادر يمتلكه أحد المربين يعرف باسم “الكين 
فيلــدر”، ويعتقــد ان هــذه الســالة نشــأت مــن 
منطقة فيستفالن في ألمانيا منذ فترة طويلة 
االســم  أخــذت  ذلــك  ومــع   1830 العــام  فــي 
الهولنــدي وأول مــا ظهر هذا النــوع كان ألوان 

الريش ابيض وأسود.
وتتوفــر فــي خيمــة دجــاج الزينــة نــوع نــادر 
يوجــد فــي البحرين زوج منهــا فقط لدى أحد 
المربيــن البحرينييــن، ويطلــق عليهــا “براهمــا” 
التــي تصــل ســعرها للــزوج نحــو 900 دينــار، 
وتتميــز هذه الســالة بحجمهــا العماق والتي 
وإنتــاج  لحومهــا  ألجــل  ســابقًا  تربــى  كانــت 
البيــض واآلن دخلــت فــي تصنيــف المعــارض 

والمسابقات.

اســتهل نــادي البحريــن للقطــط مشــاركته في 
معــرض البحريــن لإلنتــاج الحيوانــي “مراعــي 
5”، بعــرض ســاالت نــادرة مــن القطــط علــى 
مســتوى العالــم، تفــوق قيمــة بعضها عــن ألف 
دينــار. رئيــس النــادي، محمد أحمــد، اعتبر أن 
هذه المشاركة األولى للنادي في هذه الفعالية 
الضخمــة، خطــوة طيبــة، وقــال: “مســرورون 
بهذه المشاركة، خصوًصا أنها تأتي بعد إشهار 
ا في ديســمبر من  نادي البحرين للقطط رســميًّ

العام 2009”.
 وأشــار إلــى أن النــادي يشــارك فــي معــرض 
مراعــي 5، بعــرض 22 نوًعــا مــن القطــط التــي 
علــى  المشــهورة  الســاالت  ضمــن  تنــدرج 
مســتوى العالــم مــن إنتــاج متنــوع، وهــو عدد 
يمتلكهــا  التــي  الــكاب  إجمالــي  مــن  بســيط 
أعضاء النادي والذين يبلغ عددهم 50 عضًوا.

 ورأى أحمد أن مشاركة نادي البحرين للقطط 
فــي معــرض مراعــي 5، تأتــي تعزيــًزا ألهداف 

التوعيــة ونشــر ثقافــة  فــي  المتمثلــة  النــادي 
تربيــة القطــط بشــكل صحيــح، عــاوة علــى 
المحافظة على ساالت القطط وعدم اإلنتاج 

بشكل عشوائي.
 منّوًهــا إلــى أن هــذه المشــاركة تأتــي متســقة 
مــع نشــاطات النــادي والمتمثلة فــي الندوات، 

المســابقات،  العمــل،  ورش  المحاضــرات، 
وإنشــاء المعــارض، الفًتــا إلــى أن مســئوليات 
نحــو  األعضــاء  توجيــه  فــي  تتمثــل  النــادي 
االرتقــاء بهــذه الهوايــة، إبراز مملكــة البحرين 
تطبيــق  فــي  والمســاعدة  المجــال،  هــذا  فــي 
الخاصــة  البحريــن  مملكــة  وقوانيــن  لوائــح 

بحقوق الحيوان.
 من جهتها، أشارت نائب رئيس النادي عائشة 
مســرورون  النــادي  أعضــاء  أن  إلــى  الريــس 
بهــذه المشــاركة األولى مــن نوعها في معرض 
مراعي، وهي فرصة لتوجيه الشكر للمنظمين 
إلتاحــة هــذه الفرصــة، التي نســعى من خالها 

لعــرض الســاالت المشــهورة مــن القطط التي 
يمتلكها أعضاء النادي.

 وبينت أن من أشــهر أنواع القطط المعروضة 
فــي المعــرض، هو القط الفارســي، الذي يتميز 
كمــا  المدورتــان،  وعينيــه  المســطح،  بوجهــه 
يمتــاز بكثافــة شــعره، ولفتــت إلــى أن ســعره 

يفوق األلف دينار.
وذكــرت أن مــن بيــن األنــواع المعروضــة فــي 
مــن  فصيلــة  وهــي  الهمايــا  قــط  المعــرض، 
القطط الفارســية عبر التزاوج القط الســيامي 
مع القط الفارسي، باإلضافة إلى قط سكوتش 
فولــد، والــذي يتميــز بأذنين مطويتيــن لألمام 

واألسفل، وعينان كبيرتان.
المعــرض قــط   وأضافــت، كمــا يتواجــد فــي 
بالقــط  البعــض  يســميه  كمــا  أو  الســفنكس، 
األصلــع، وتتميز بعض أنواع هذا القط بوجود 
شــعر خفيــف فيــه، وكذلــك القــط الســيبيري، 
والذي مســقط رأســه من ســيبريا في روســيا، 
وهــو قــط رشــيق وذكــي وقــوي وضخــم. إلى 
بألوانــه  يتميــز  والــذي  البنغــال  قــط  جانــب 
المتباينة والجميلة وهو من القطط المحبوبة.

البحرينيــة، فيعــرض  القطــط  أمــا بخصــوص 
يتميــز  الــذي  المعــرض  فــي  الدلمونــي  القــط 

بجسمه الطويل والرشيق وعضات قوية.

معرض للدجــاج الفاخــر واألسعــار تناهــز األلف دينــار

22 نوًعــــــا مـــــن القطــــــط أبرزهـــــــا الفــارســـــــــي



15 % نسبة اإلصابة بالسكري في البحرين
محمد بن عبداهلل: المملكة ماضية بتطوير جـــودة الخدمـــات الصحيـــة

كشــف رئيــس المجلــس األعلى للصحة رئيس جمعية الســكري البحرينيــة الفريق طبيب 
الشــيخ محمــد بــن عبدهللا آل خليفة، عن أن نســبة مرض الســكري فــي البحرين وصلت 

إلى 15 %.

الجميــع علــى  النســبة حفــزت  وأكــد أن 
االســتمرار فــي المواصلــة على تحســين 
والوقائيــة  العالجيــة  الخدمــات  جــودة 
وإعداد الخطط ورســم اإلســتراتيجيات 
لمواجهــة تحديــات هــذا المــرض ودعــم 
العلميــة  التظاهــرات  عقــد  وتشــجيع 
والمؤتمــرات الطبيــة والتــي باتــت تمثل 
رافــدا مهمــا مــن روافــد تعزيــز المعرفــة 
أهــداف  لتحقيــق  المهــارات؛  وتحســين 
مســتوى  وتطويــر  المســتدامة  التنميــة 
الخدمات الصحية.وأشــار إلى أن البحرين 
تولي اهتماما كبيًرا بقضية األمراض المزمنة 
غير الســارية، بما فيها داء الســكري، كواحدة 
مــن أهــم قضايــا الصحــة العامــة التــي تؤثــر 
تأثيــرا بالغا على صحة األفراد والمجتمعات، 
ومــا يترتــب عليهــا مــن عواقــب ضخمــة في 

القطاعين الصحي والتنموي.
تطويــر  فــي  ماضيــة  المملكــة  أن  وأوضــح 
جــودة الخدمــات وتوفيــر الرعايــة المتقدمة 
وتمكيــن المرضــى مــن مهــارات التعايــش مع 

المــرض ومواجهــة تحدياتــه بالتشــجيع على 
أهميــة ممارســة مهــارات، والــدور اإليجابــي 
الــذي يمكــن أن يقــوم بــه الشــخص المصــاب 
بالســكر وأســرته التعايش مع المرض بشــكل 
جــودة  ورفــع  المضاعفــات  لتجنــب  أفضــل؛ 

حياة المرضى.
المجلــس  رئيــس  مشــاركة  لــدى  ذلــك  جــاء 
األعلــى للصحــة في افتتــاح النســخة الثانية 
من مؤتمر الطب الباطني والسكري والسمنة 
)االيمــدو(، الــذي يقــام تحت رعايتــه وينظمه 
مــع  بالتعــاون  التخصصــي  نــور  مستشــفى 
للصحــة  األعلــى  والمجلــس  الصحــة  وزارة 
والهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمات 
الصحيــة و “تمكيــن”، بحضــور أكثــر من 500 

خبير ومختص من البحرين والعالم.
للصحــة  المســاعد  الوكيــل  أكــدت  بدورهــا، 
العامــة مريم الهاجري أن المؤتمر يعد فرصة 
لتســليط الضــوء علــى أحــدث ســبل الوقاية، 
خطــط  وضــع  وإمــكان  العــالج  التشــخيص، 
مســتقبلية، مبينة خطــورة الســمنة وتأثيرها 

الســلبي على الصحــة لرفعها معــدالت الوفاة 
المفاجئ وتسبب السكري.

من جانبه، أوضح رئيس المؤتمر عبدالوهاب 
محمــد أن مــن مضاعفــات الســكري، أمــراض 
القلب واألوعية الدموية والتي تعتبر السبب 
تكاليــف  أن  إلــى  للوفيــات، مشــيرا  الرئيــس 

الدمويــة  واألوعيــة  القلــب  أمــراض  عــالج 
والتي هي من مضاعفات مرض السكري في 
الدول الخليجية بلغت في العام 2017، 727 

مليون دوالر.
بــدوره، أشــار رئيس اللجنــة العلميــة للمؤتمر 
والســكري  الباطنيــة  أمــراض  استشــاري 
والســمنة أســعد الدفتر إلى أن المؤتمر تســلم 
طرحهــا  ســيتم  بحرينيــة  علميــة  ورقــة   14

خالل جلسات المؤتمر.
وقــال إنــه ســيتم خــالل المؤتمر طــرح دواء 
جديد “حقنة أو حبوب” لفقدان الوزن، تؤدي 
إلى فقد 19 كيلوغراما خالل 6 شهور، مشيرا 
إلــى أن هــذا العــالج ســيكون قريبــا موجــودا 
في البحرين بعد أن تم اعتماده في األسواق 

األوروبية واألميركية.

رئيس المجلس األعلى للصحة شارك في افتتاح المؤتمر

فحوصات طبية مجانية بنادي سار اليوم
للمشي وماراثونا  والضغط  والسكر  الدم  وتشمل فحص  أسبوعا  تمتد  الفعالية 

تفتتــح صبــاح اليــوم الجمعــة فــي تمام الســاعة التاســعة فعالية األســبوع الصحي في 
نســخته 13 بنادي ســار الثقافي والرياضي تحت رعاية وزير شــؤون الشباب والرياضة 

أيمن المؤيد وحضور من الشخصيات والمسؤولين بوزارة الصحة.

طواقــم  الســنوية  الفعاليــة  فــي  ويشــارك 
استشــاريين  مــن  متكاملــة  طبيــة 
مختلــف  فــي  وأطبــاء  واختصاصييــن 
التخصصــات إلــى جانــب تواجــد عــدد من 
المستشــفيات والعيــادات الخاصــة الذيــن 
كفحــص  المجانيــة  الفحوصــات  يقدمــون 

الــدم، الســكر، الضغــط، العيــون، الباطنيــة، 
األســنان، طــب األطفــال، العــالج الطبيعي، 
قلــب،  وأعصــاب،  مــخ  النســاء،  أمــراض 
أورام، األشــعة، التغذيــة الصحيــة وغيرهــا 

من التخصصات.
تمــام  فــي  الطبيــة  الفحوصــات  وســتبدأ 

الســاعة 8 صباًحــا ولغايــة 12 لفئــة الرجال 
ومن الساعة 3 ولغاية 6 مساء لفئة النساء.
تلقــى  الفعاليــة  هــذه  أن  بالذكــر  والجديــر 
اهتمامــات وزارة الصحــة حيــث ســيحضر 
فــي الفتــرة المســائية لالطــالع علــى ســير 
المســاعد  الوكيــل  الطبيــة  الفحوصــات 
منــال  الصحــة  بــوزارة  األوليــة  للصحــة 

العلوي.
من جانبه، يرعى وكيل الوزارة وليد المانع 
ســتقام ضمــن  التــي  بالــدم  التبــرع  حملــة 

والمتنوعــة  الشــاملة  الصحيــة  الفعاليــات 
حيــث  ســار  بنــادي  الصحــي  لألســبوع 
ستتفتح الحملة يوم السبت صباح الساعة 

الثامنة صباًحا حتى الثانية عشرة مساء.
وتمتد فعاليات األسبوع الصحي لغاية 17 
من شــهر أبريل الجاري، حيث تشــمل على 
أنشــطة صحيــة متنوعة كتنظيــم ماراثون 
المشــي للرجال والنساء، وزيارة كبار السن 
فــي المنــازل، وإقامة المحاضــرات وورش 

العمل التثقيفية.

سار - نادي سار
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ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

والحريــات  الحقــوق  لجنــة  عقــدت 
األول  العــادي  اجتماعهــا  العامــة 
برئاســة بــدر محمد عــادل، وعضوية 
ووداد  الحــداد  مهــدي  أحمــد 
المؤسســة  بمقــر  الموســوي  رضــي 
اللجنــة  قامــت  الســيف.   بضاحيــة 
مــن  عــدد  ومناقشــة  باســتعراض 
الحقــوق  لجنــة  قــرارات وتوصيــات 

االقتصاديــة واالجتماعية والثقافية 
)الســابقة(، حيــث تم التباحث بشــأن 
اإلجراءات التي سوف تتخذ حيالها 

وأفضل السبل لتنفيذها.
ا   كمــا ناقشــت اللجنــة رأًيــا استشــاريًّ
عــن حقــوق كبــار الســن في مســتوى 
إلــى  رفعــه  وقــّررت  الئــق،  معيشــي 

رئيس المؤسسة.

تعزيز حقوق كبار السن المعيشية

Û  فــي كل مجتمــع ســترى هنــاك أشــخاصا ذوي أيــاد بيضــاء كريمــة ترحــب
باألفــراد لتقديم المســاعدة ألبنــاء المجتمع، قد ال تكون مســاعدات مادية 
فقــط إنمــا رعاية معنوية ومادية ســوًيا. وبعدما تتقدم تلك األيادي للعون 
ســتتم رســم االبتســامة وروح االطمئنــان بهــؤالء األفــراد، وبالمثل نفســه، 
األمــر الــذي صــدر من قبل صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة رئيــس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه تجاه الفنانة اإلعالمية 

الراقية صابرين بورشيد.
Û  تعرضــت الفنانــة صابريــن بورشــيد لوكعة صحيــة أثرت على الــرأس، نقاًل

عما نشــره والدها عن طريق صفحته الخاصة به ببرنامج الـ “االنســتغرام”. 
لــم تمــر إال بعــض الســاعات من نشــر خبــر الفنانــة بورشــيد، إال ورأينا ذلك 
الرجــل الشــهم ســمو رئيــس الــوزراء قــد قــدم يــده بأمــر وتوجيــه أن يتــم 
إرســال الفنانــة صابريــن للخــارج لتلقــي العــالج بتكليف من ســموه لوزارة 

الصحة للقيام باإلجراءات فوًرا وبأسرع وقت ممكن.
Û  السؤال الذي قد نتساءله هو “على ماذا يدل ذلك التوجيه واألمر السامي

من صاحب الســمو؟”. ال شــك أن إجابتي لن توفي حق الســؤال ولن تكون 
إجابة كاملة، بل جزء منها يدل ذلك األمر على حرص صاحب السمو على 
أبناء شــعبه واهتمامه بتوفير أهم األساســيات والحقوق أال وهي الرعاية 
الصحيــة. وإضافــًة إلــى ذلك، هذه كناية عن متابعة ســموه ألحوال شــعبه 
الوفي وأن يزيدهم بكل الخدمات التي يتطلبها الشعب خصوًصا الجانب 

الصحي.
Û  أجمل ما رأيته بعد التوجيه الكريم الذي صدر من مكتب ســموه أن هناك

شريحة من الصفحات على موقع االنستغرام من مختلف الدول الشقيقة 
تتداول صور صاحب السمو شاكرين له على بصمته وتوجيهاته المتميزة، 

وهذا األمر يجعلني أكثر فخًرا وسعادًة بأنني أحد أبناء صاحب السمو.
Û  يــا صاحــب الســمو، إن االهتمــام والمتابعــة الدائمة تجاه البحرين وشــعبه

مقدرة منا جميًعا دون استثناء، وقد جعلت اسمك يتألأل بأعيننا وقلوبنا، 
وال شــك أن ســموك رمــز ومثــال لألميــر الحنــون والمحــب الــذي يحتضــن 

مشكالت وصوت الشعب.
Û  راجًيا من المولى أن يحفظ سموكم من كل شر ومن كل سوء وأن يرعاكم

بالصحة والعافية.

األمير خليفة بن سلمان... سند للشعب بدور المالكي من المنامة

رفع مجلس بلدي المنطقة الشــمالية قرارا لوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني لتشــكيل لجنة خاصة من بلدية 
المنطقة الشــمالية ووزارة اإلســكان ووزارة الداخلية؛ لحل مشــكلة البيوت واألراضي المهجورة في المحافظة، ووضع الدراســات 
والحلول والمرئيات الخاصة بالمشــكلة وإصدار قرار للحد من هذه المشــكلة، ولتفعيل التفتيش الدوري من جانب الجهاز التنفيذي 

على هذه البيوت وحصرها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

جــاء ذلــك فــي االجتمــاع التنســيقي أمــس 
الناتجــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  اآلثــار  عــن 
مــن المنــازل المهجــورة واألراضي المســورة 
وســط األحيــاء الســكنية بحضــور المعنيين 
وبلديــة  اإلســكان  ووزارة  الداخليــة  وزارة 

المنطقة الشمالية ووزارة اإلسكان.
الممتلــكات  قســم  رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
وزارة  إن  عبــدهللا  ميثــم  اإلســكان  بــوزارة 
اإلســكان معنية باألراضي والبيوت التي لها 
عقود انتفاع مع الوزارة، في حين ال تخضع 
علــى  حصلــت  التــي  والقســائم  الوحــدات 

ملكيتهــا النهائيــة لرقابــة الــوزارة، فضال عن 
األراضي الخاصة ال تخضع لوزارة اإلسكان، 
المهجــورة  بالعقــارات  قائمــة  هنــاك  مؤكــدا 

ستخضع للتدقيق من جانب الوزارة.
فــي حيــن بينــت رئيســة الشــؤون القانونيــة 
يحــق  عبداللطيــف  نــوال  اإلســكان  بــوزارة 
للــوزارة أن تســترجع قســائم ووحــدات فــي 
حــال االخالل بشــروط االنتفــاع قبل صدور 

وثيقة المكلية للمنتفع.
مــن جهتــه، أوضــح ضابــط شــرطة خدمــة 
المجتمع بمديرية شــرطة المنطقة الشــمالية 

المهجــورة  األراضــي  عــدد  أن  مــراد  ســالم 
فــي المحافظــة وصــل 12 أرضــا و161 بيتــا 
مهجــورا، أكثرهــا فــي مدينــة حمــد وعددها 
18 بيتــا، الفتــا إلــى أن ملكيــة أغلبيــة هــذه 
البيوت ال تعود إلى بحرينيين، وأنها شهدت 
جرائــم تخزيــن أســلحة اغتصــاب وتعاطــي 

مخدرات. 
وتابــع أن أي إجــراء بخصــوص هذه البيوت 
يحتــاج تشــريعا قانونيــا لتنفيــذه، وهــو مــا 
جهــة  وهــي  الداخليــة،  وزارة  علــى  يقــع  ال 

تنفيذية ال تشريعية.

والتفتيــش  الرقابــة  قســم  رئيــس  وأوضــح 
عبدالعزيــز الــوادي أن دور البلدية هو تقييم 
بخصــوص  اإلداريــة  القــرارات  وإصــدار 

البيوت المهجورة واآليلة للسقوط. 
اآليلــة  غيــر  المهجــورة  البيــوت  أن  وتابــع 

للســقوط ال تخضع لرقابة البلدية، وال يمكن 
إن  حيــث  بخصوصهــا،  اإلجــراءات  اتخــاذ 
قانون البلديات ما نســتند إليه، في حين أن 
البيــوت المهجــورة ال يوجــد قانــون ينظمها. 
يمنــع  قانونيــا  عائقــا  هنــاك  أن  واســتكمل 

دخــول هــذه البيــوت وإزالة المخلفــات منها 
أو إغالقها إال بإذن من النيابة العامة. 

مــن جهته، أوضــح البلدي عبدهللا القبيســي 
أن الجهــاز التنفيذي يتنصل من دوره خالفا 
للمحافظــات األخــرى التــي تتخــذ إجراءات 

بخصوص البيوت المهجورة.
وتساءل عن آلية تصنيف البيوت المهجورة 
ســاء وضعها ووصل للوفاة بسبب التعاطي 
فيهــا، موضحــا أن النيابة العامــة هي الجهة 

المسؤولة للتعامل مع هذه الحاالت.
ــن البلــدي ياســين زينــل أن مدينــة حمد   وبيَّ
فيهــا بيــوت مهجــورة منــذ بدايــات المدينــة 
لــم يتم التعامل معها، الفتا إلى أن إشــكالية 
البيــوت المهجــورة هي االفتقار إلى تشــريع 
مناسب؛ لتحويل مسؤولية هذه البيوت إلى 

جهة مختصة للتعامل معه.

اجتماع تنسيقي عن اآلثار البيئية واالجتماعية للمنازل المهجورة في األحياء السكنية

18 وعــددهــا  حــمــد  مــديــنــة  ــي  ف أكــثــرهــا  “الــشــمــالــيــة”  ــي  ف بيتا  و161  أرضـــا   12

“بلدي الشمالية” يشكـل لجنــة خاصــة “بالمهجــورة”

الجنبية - المجلس البلدي الشمالي

عقــدت لجنــة الخدمــات والمرافــق 
البلــدي  المجلــس  فــي  العامــة 
مــن  التاســع  االجتمــاع  الشــمالي 
فــي  الخامــس  التشــريعي  الفصــل 
دور االنعقــاد األول بحضــور رئيــس 
وقــد  الكوهجــي،  احمــد  المجلــس 
لجنــة  رئيــس  االجتمــاع  تــرأس 
ســيد  العامــة  والمرافــق  الخدمــات 
الوداعــي  الوداعي.وصــرح  شــبر 
بأنــه جــرى بحث جملة مــن القضايا 
المدرجــة  المهمــة  والموضوعــات 
علــى جدول األعمــال ذات االرتباط 
باختصاصــات اللجنــة، وتــم بشــأنها 

توصيــات  مــن  يلــزم  مــا  اتخــاذ 
وقــرارات وتبني عدد من المشــاريع 
المنهــج  تجســد  التــي  التنمويــة 
الوطنــي  للمشــروع  االســتراتيجي 
للتنمية المســتدامة.  وتصدر أعمال 
موضوعــات  مناقشــة  االجتمــاع 
الهــدر المالــي في تشــجير الشــوارع 
والــذي يعتبــر زراعتهــا غيــر مجدية 
مــن الناحيــة االقتصاديــة والبيئيــة 
بقائهــا،  علــى  الحفــاظ  واســتدامة 
وتــم تقديم عرض مقدم من العضو 
البلــدي ممثــل الدائرة الســابعة زينة 

جاسم كمقترح لمشروع بديل.

“الشمالي”: تشجير الشوارع إهدار للمال رفض تعديل “سجل عملية” ليشمل جميع الحسابات
فــي  الشــورى  أن يصــوت مجلــس  المقــرر  مــن 
جلســته المقبلــة علــى توصيــة لجنــة الشــؤون 
الخارجيــة والدفــاع واألمن الوطني على رفض 
مشــروع قانون بتعديل المادة )1( من المرســوم 
حظــر  بشــأن   ،2001 لســنة   )4( رقــم  بقانــون 
اإلرهــاب،  وتمويــل  األمــوال  غســل  ومكافحــة 
والذي يهدف إلى إضفاء مفهوم أشمل لتعريف 
تفاصيــل  تقتصــر  ال  بحيــث  عمليــة”  “ســجل 
الســجل علــى الحســابات التــي تخــص العمليــة 
فقط، بل تمتد إلى جميع الحسابات أو األموال 
أو الحقــوق المرتبطــة بالعمليــة؛ وذلــك تحقيًقــا 
لشــمول بحث ورقابة جميع مــا قد يرتبط بهذه 
مــن  جريمــة  يشــكل  كان  إذا  وعمــا  العمليــات 
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون محــل 

التعديل أو إضراًرا باقتصاد مملكة البحرين.
ويتألــف مشــروع القانــون فضــاًل عــن الديباجة 
مــن مادتيــن، تضمنــت المــادة األولــى اســتبدال 

البنــد )ج( من تعريف )ســجل عمليــة( الوارد في 
المــادة )1( مــن المرســوم بقانــون رقم )4( لســنة 
األمــوال  2001 بشــأن حظــر ومكافحــة غســل 
وتمويــل اإلرهــاب، والــذي ينص علــى “تفاصيل 
أي حســاب يخــص العمليــة” ببنــد جديــد ينــص 
على اآلتي “ج. تفاصيل أية حســابات أو أموال 
أو حقــوق ترتبــط بالعملية”، فيمــا جاءت المادة 

الثانية تنفيذية.
يــأِت  لــم  القانــون  أن مشــروع  اللجنــة  وبينــت 
بجديد في شأن تعريف “سجل العملية” لشمول 
التعريف الوارد في المادة )1( من القانون النافذ 

لما ورد في مشــروع القانون محل الدراســة، إذ 
تــم تعريــف “األمــوال” بأنها جميع األشــياء ذات 
القيمــة أًيــا كان نوعهــا أو وصفهــا أو طبيعتهــا 
سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو 

غير ملموسة.
وأوضحــت اللجنــة أن الواقــع العملــي لــم يثبت 
وجــود أي ثغــرات فــي تعريــف “ســجل العملية” 

طبًقــا للنــص النافــذ، ولــم تواجــه المملكــة أيــة 
مخاطــر قانونيــة أو عملية تتعلــق بتنفيذ النص 

المذكور. 
وأشــارت إلــى أن تعريــف “ســجل العمليــة” فــي 
المتطلبــات  مــع  متوافًقــا  جــاء  النافــذ  النــص 
الدوليــة ممثلــة في صنــدوق النقــد الدولي عند 
مملكــة  لتقريــر  واعتمــاده  ومناقشــته  تقييمــه 
أثنــاء  الدولــي  والبنــك   ،2006 العــام  البحريــن 
مراجعــة التعريف المذكــور العام 2017، وكذلك 
فــي اجتمــاع مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف(، 
وهي المجموعــة المعنية بتبني وتنفيذ قرارات 
مجلــس األمــن بشــأن مكافحــة غســل األمــوال 
المنعقــد  اجتماعهــا  فــي  اإلرهــاب  وتمويــل 
بباريــس فــي الفتــرة مــن 24 حتــى 29 يونيــو 
35 دولــة، فضــاًل  2018 بحضــور ممثليــن عــن 
عــن أن مجموعــة العمــل المالي لمنطقة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا )مينافاتــف( قد أثنت 
على جهود المملكة والتزامها بجميع التوصيات 

الدولية في هذا الشأن.

عبدالله الدوسري 

“ خارجية 
الشورى”: تحقيًقا 

لرقابة الجرائم

عبدالرحمن جليل الشيخ

ليلى مال اهلل

مروة خميس



ذكــرت المحاميــة ريــم خلــف أن المحكمــة الصغــرى الجنائيــة األولى بــرأت موكلهــا، والذي يملك شــركة متخصصة في الشــحن 
الدولــي؛ وذلــك ممــا نســب إليه من اتهــام باختالس منقوالت قيمتهــا 290 دينارا يملكها أحد زبائن شــركته، إذ تبين للمحكمة أن 
الشحنة تأخرت في الوصول للمرسل إليه بسبب قوانين خاصة في بالد المجني عليه وال عالقة للشركة باألمر، إذ خلت أوراق 
الدعــوى مــن ثمــة دليــل يقينــي يمكــن االعتمــاد عليــه بأن المتهــم هو مــن ارتكب واقعــة اختالس المنقــوالت حســبما ورد بحكم 

المحكمة.

وأفــادت وكيلــة المتهــم أنهــا دفعــت أمــام 
المحكمة بانتفاء أركان وشــروط الجريمة 
موضــوع االتهــام خاصــة الركــن المعنــوي؛ 
جريمــة  فــي  الجنائــي  القصــد  ألن  وذلــك 
خيانــة األمانــة يقــوم علــى قصــد جنائــي 
الشــيء  علــى  الحيــازة  تغيــر  هــو  خــاص 
المســلم للجانــي علــى ســبيل األمانــة مــن 
حيــازة عارضــة إلــى حيــازة تامــة، وأكثــر 
مــن ذلــك هو نيــة تملك الشــيء المبــدد أو 
المختلــس المســلم للجانــي بموجــب عقــد 

من عقود األمانة.

وأشــارت إلى أن موكلها أرســل بالفعل إلى 
بلــد المجنــي عليــه البضاعــة المدعى عليه 
باختالســها وفقا للثابت من األرصدة، وأن 
المجنــي  أقــوال  تأخــر اســتالمها بحســب 
عليــه كان بســبب خارج عــن إرادة المتهم، 
فالتأخير في االستالم كان بسبب اإلفراج 
الجمركــي لبلد المجني عليه، والتي قامت 
علــى  جمركيــة  رســوم  بفــرض  مؤخــرا 
البضائــع الواردة واكتظت ســاحات المطار 
اســتالم  تأخيــر  تســبب  ممــا  بالحاويــات، 
البضاعــة، وعليــه فقــد تأخــر اإلفــراج عــن 

البضاعــة كما تأخر اإلفــراج عن الكثير من 
أشــخاص  التــي تخــص  األخــرى  البضائــع 

آخرين.
ووفقــا لذلــك، فقــد دفعــت بأن ذلــك يؤدي 
إلــى انعدام القصد الجنائــي وذلك النعدام 
تحويــل المــال أو البضائــع المزمــع تســلمها 
من حيازة عارضة إلى حيازة تامة ورفض 
ردهــا أو االمتنــاع عن تســليمها؛ وذلك ألن 
موكلها قد قام بالفعل بشحن البضاعة إلى 
البلــد المرســل إليهــا، وبالتالــي ينعــدم فــي 

جانبه القصد الجنائي انعداما تاما.

فــي  المجنــي عليــه  أقــوال  وتابعــت، أن 
شــهادته أفاد أنه بعد 8 أشــهر وصل جزء 
من البضاعة المدعى اختالسها واستلمها 
لــم يســتلم  لكنــه  بالفعــل،  إليــه  المرســلة 
البعض اآلخر، حيث لم يتم ســداد رسوم 
الجمارك المســتحقة عليه، والتي فرضت 

أثنــاء الشــحن وعلــى إثــر ذلــك تكدســت 
ذلــك  مــن جــراء  الجمــارك  فــي  البضائــع 

القرار الخاص ببلده.
كمــا أنــه بعــرض إيصــاالت الشــحن علــى 
المجنــي عليه أمــام المحكمة أقر صراحة 
بإرســال  متعلقــة  االيصــاالت  تلــك  أن 
الشــحنة مــن منطقــة إلــى منطقــة داخــل 
بــالده، وال يســتطيع الجــزم بعدم وصول 
لــم  وبالتالــي  بــالده،  إلــى  المنقــوالت 
تنصــرف نيــة المتهــم مطلقــا ولــم تتغيــر 

حيازتــه علــى المــال من نية حــاز عرضي 
إلى حائز بقصد التملك.

وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا إن 
أقــوال المجني عليها جاءت مرســلة ولم 
يســاندها دليل، خصوصــا أنها لم تتضمن 
مــا يفيــد مــن أنــه ســلم المنقــوالت إلــى 
المتهــم نفســه، ولكــن أفــاد أن المســؤول 
عــن عــدم وصــول المنقــوالت لبــالده هــو 
شــخص آسيوي، وليس المتهم البحريني 
الجنســية، كمــا أن أوراق الدعــوى خلــت 
من ثمة دليل يقيني يفيد ارتكاب المتهم 

للتهم المسندة إلية.
وقــررت أنــه ولمــا كانــت األحــكام تبنــى 
علــى الجــزم واليقين، وليس على الشــك 
حكمــت  األســباب  فلهــذه  والتخميــن، 
المحكمــة ببــراءة المتهــم ممــا أســند إليه 

من اتهام.

براءة مالك شركة شحن من اختالس منقوالت والسبب قانون جمركي

ريم خلف

المنامة - النيابة العامة

بنيابــة  العــام  النائــب  وكيــل  صــرح 
بــأن  الشــيب  ناصــر  والطفــل  األســرة 
مــن  بالغــًا  تلقــت  قــد  العامــة  النيابــة 
مديريــة أمن محافظة العاصمة مفاده 
انه وابان تواجد المتهمة من الجنسية 
كأخصائيــة  عملهــا  مقــر  فــي  العربيــة 
تربية في احد المراكز الخاصة بتعليم 
وتدريــب ذوي االحتياجــات الخاصــة 
قامــت باالعتــداء علــى ســالمة جســم 
احد طالب المركز وهو طفل من ذوي 

االحتياجات الخاصة.
وأضــاف وكيــل النيابــة أن فــور تلقــي 
النيابــة العامــة البــالغ باشــرت إجــراء 
التحقيــق فــي تلــك الواقعــة حيــث تم 
اســتجواب المتهمــة ووجهت لها تهمة 
الغيــر  جســم  ســالمة  علــى  االعتــداء 
واعترفــت بمــا نســب إليهــا مــن اتهــام 
وأمرت بحبســها لمدة ســبعة أيام على 
جلســة  لهــا  وحــددت  التحقيــق  ذمــة 
بتاريــخ 16/04/2019م أمام المحكمة 

الصغرى الجنائية الرابعة.

اخصائية تعتدي على 
جسم طالب معاق

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة عامل آسيوي، أدانته بجلب ومحاولة تهريب أكثر من نصف كيلو من “الحشيش” 
عبر مطار البحرين الدولي، والذي كان قد خبأها في أنابيب جر حقيبته التي تحوي أمتعته عقب تقطيعها لقطع صغيرة، 
إذ تبيــن أنــه أحــد أفــراد عصابة تعمل في تهريب المخدرات، وذلك بســجنه لمدة 15 عامــا وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، كما 

أمرت بإبعاده نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، فضال عن األمر بمصادرة المضبوطات.

الواقعــة تتمثــل  المحكمــة أن  وذكــرت 
فــي  اشــتبه  الجمــارك  ضابــط  أن  فــي 
المتهــم بمجرد وصولــه البالد قادما من 
بــالده عبر مطــار البحرين الدولي، فأمر 
بتحويلــه للمســار األحمــر للتدقيــق في 

عملية تفتيشه وأمتعته.
علــى  الحقيبــة  فــي  يعثــر  لــم  وعندمــا 
جــر  أنابيــب  فــي  شــك  يذكــر  شــيء 
إن  مــا  والتــي  بــه،  الخاصــة  الحقيبــة 
فتحهــا حتــى عثــر فيهــا علــى كمية من 
القطــع الصغيــر لمادة داكنــة اللون ثبت 
معمليــا أنها لمــادة الحشــيش المخدرة، 
المضبوطــة  الكميــة  إجمالــي  وبــوزن 

بحــوزة المتهم اآلســيوي تبين أنها تزن 
أكثر من نصف كيلوجرام.

أنــه  اعتــرف  المتهــم  مــع  وبالتحقيــق 
ســائق،  بصفتــه  المملكــة  فــي  يعمــل 
عــدد  اشــترى  للبحريــن  عودتــه  وقبــل 
32 قطعــة حشــيش مــن بــالده وقيمتها 
اإلجماليــة 15 ألــف روبيــة؛ بهدف بيعها 

في المملكة.
كمــا أســفرت تحريــات مــالزم أول فــي 
إدارة مكافحة المخدرات عن أن المتهم 
تهريــب  هدفهــا  عصابــة  ضمــن  يعمــل 
المــواد المخــدرة للبــالد بقصــد اإلتجار، 
الشــبكة  تلــك  فــي عمــل  أن دوره  كمــا 

يقتصــر علــى تهريــب المــواد المخــدرة 
إلى داخل البحرين بمقابل مادي.

المتهــم  إدرار  عينــة  بتحليــل  وثبــت 
الحشــيش  مــادة  علــى  احتواؤهــا 

المخدرة المذكورة.
وثبــت للمحكمــة أن المتهــم بتاريخ 19 

أكتوبر 2018، ارتكب اآلتي:
مــادة  اإلتجــار  بقصــد  جلــب  أوال: 
الحشــيش المخــدر فــي غيــر األحــوال 

المرخص بها قانونا.
ثانيــا: حاز وأحــرز بقصد التعاطي مادة 
الحشــيش المخــدرة فــي غيــر األحوال 

المصرح بها قانونا.

ضابط الجمارك عثر في أنابيب جر حقيبته على نصف كيلو “حشيش”

السجن 15 سنة لعامل آسيوي ضمن شبكة لتهريب المخدرات
المنامة - وزارة الداخلية

ذكر مدير عام اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل بأن اإلدارة قامت بإبالغ 
الشــؤون القانونيــة بــوزارة الداخليــة عن واقعــة قيام اثنين مــن الضباط 
باالعتــداء بالضــرب علــى بعــض النــزالء، والتــي قامــت بدورهــا باتخــاذ 
اإلجــراءات القانونيــة المقررة، وإخطار األمانــة العامة للتظلمات ووحدة 

التحقيق الخاصة لمباشرة إجراءاتها والوقوف على مالبسات الواقعة.

“الداخلية”: إجراءات حيال اعتداء ضابطين على نزالء
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يسرق سيارة و1400 دينار ويستأجر أخرى بهوية صاحبها7 شعبان 1440
ــوات ــن ــي بــســجــنــه 3 س ــن ــي ــاث ــث ال الـــلـــص  ــت  ــب ــاق ــمــحــكــمــة ع ال

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية األولى شــابا )32 عاما( بســرقة ســيارة مواطن ومحفظة 
نقوده التي تحتوي على مبلغ 1400 دينار، واســتعمل بطاقة هويته في اســتئجار ســيارة 
أخــرى وامتنــع عــن دفــع أجرتهــا ولــم يرجــع الســيارة لشــركة التأجيــر، وقضــت بمعاقبتــه 

بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهامات.

وقالت المحكمة إن الواقعة تتحصل في أن 
المتهم كان قد سرق مفاتيح سيارة المجني 
عليــه مــن نــوع BMW مــن مكتب اســتقبال 
إحــدى البنايــات فــي منطقة الجفيــر، والتي 
عثــر فيهــا علــى محفظة نقــود المجني عليه 
إضافــة إلــى مبلــغ مالــي، كمــا أنــه اســتعمل 
فــي  الســيارة  تلــك  صاحــب  هويــة  بطاقــة 
اســتئجار ســيارة أخرى ولــم يرجعها لمكتب 

تأجير السيارات المجني عليه الثاني.
تأجيــر  مكتــب  موظــف  أن  إلــى  ولفتــت 

الســيارات كان قد أبلغ بــأن صاحب البطاقة 
المسروقة حضر إليه وقام باستئجار سيارة 
ولــم يرجعهــا عند انتهــاء موعد االســتئجار، 

وقدم لهم صورة من بطاقة الهوية.
وباســتدعاء المجنــي عليــه األول أفــاد بــأن 
ســيارته تمــت ســرقتها مــن مواقــف البنايــة 
التــي يقطــن فيهــا بمنطقــة الجفيــر، والتــي 
كانــت تحتوي علــى بطاقة هويتــه ورخصة 
ســياقته ومحفظة نقوده التــي كان بداخلها 
مفاتيــح  كانــت  حيــث  دينــار،   1400 مبلــغ 

اســتقبال  مكتــب  لــدى  موجــودة  ســيارته 
المبنــى، إال أنهــا ســرقت مــن قبــل شــخص 
مشــاهدة  تمــت  عندمــا  وأنــه  مجهــول، 
فــي  المثبتــة  األمنيــة  الكاميــرات  تصويــر 
المبنى شــوهد شــخص يســرق المفاتيح من 
مكتب االســتقبال الخــاص بالبناية ويتوجه 
الســيارة ومغــادرة  للمواقــف ويقــوم بفتــح 

المكان بها.
وبعرض ذلك التســجيل على موظف مكتب 
تأجيــر الســيارات تمكــن مــن التعــرف علــى 
المتهــم، مؤكــدا أنــه هــو مــن حضــر للمكتــب 
وقــدم طلبــا باســتئجار الســيارة، والــذي تــم 
التوصل إلى هويته من خالل أعمال البحث 

والتحري حول هويته، فتم القبض عليه.
وبالتحقيــق معــه أنكــر مــا نســب إليــه مــن 
اتهــام علــى الرغم من وجــود تصوير فيديو 

يجرمه.

وكانــت النيابة العامة أحالته للمحاكمة على 
اعتبــار انه بتاريخ 16 نوفمبر 2017، ارتكب 

اآلتي:
هويــة  بطاقــة  نيــة  بســوء  اســتعمل  أوال: 
صحيحة باســم المجني عليــه األول وانتفع 
بهــا بغيــر حــق، بــأن قــام باســتئجار ســيارة 

مستخدما البطاقة.
النقديــة  والمبالــغ  المنقــوالت  ســرق  ثانيــا: 
المبينــة بــاألوراق والمملوكــة للمجنــي عليــه 

األول.
ثالثــا: اســتعمل الســيارة المملوكــة للمجنــي 

عليه األول دون إذن منه.
رابعا: استعمل سيارة محل تأجير السيارات 

بغير إذن صاحبها.
تأجيــر  مكتــب  ســيارة  اســتأجر  خامســا: 
الســيارات المجني عليــه الثاني، وامتنع عن 

دفع األجرة.

تنظــر المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة فــي واقعــة اتهام آســيوي بقيادة ســيارته وهو بحال 
سكر ما أدى الرتكابه حادثا مروريا، وقدم لشرطي المرور بطاقة هوية ورخصة قيادة تخصان 
شــقيقه، وعندمــا كشــف أمره بمكتــب الحوادث المرورية ادعى أنه ســلمهما عــن طريق الخطأ. 
وقررت المحكمة حجز النظر في القضية؛ للنطق بالحكم عليه في جلسة 30 أبريل الجاري، مع 
األمر باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة. وتتحصل التفاصيل في أن المتهم وأثناء ما كان 
بحــال ســكر تســبب فــي ارتكابه حادث مرور على شــارع الملــك فيصل يــوم 10 نوفمبر 2018؛ 
لعــدم انتباهــه كــون أنــه تناول كميــة من المشــروبات المســكرة. وبحضور أفراد شــرطة المرور 
وطلبهم رخصة قيادته وبطاقة هويته أخرج من بنطاله البطاقتين، اللتين تبين أنهما لشقيقه، 
مشــيرا فــي أقوالــه إلــى أنــه حصــل عليهمــا بالخطأ علــى حد تعبيــره، لذا فإنــه لم يخبــر المرور 
بحقيقــة هويتــه خوفــا من اكتشــاف أمره، واســتغل الشــبه الكبير بينه وشــقيقه في اســتكمال 
اإلجــراءات الرســمية للحــادث. لكنــه وعند توجههم إلــى مكتب حوادث المرور بمركز الشــرطة 
أبلغ مباشر الحادث أن شقيقه استبدل هويتيهما ورخصة قيادة كل منهما واعترف أنه أخفي 

ذلك على أفراد الشرطة، مدعيا أن ذلك حصل بطريق الخطأ.

سكران يرتكب حادثا ويقدم “ليسن” شقيقه

محرر الشؤون المحلية

رفض دعوى صاحب مؤسسة مطالب بقيمة شيك مسروق
الشيك بتسليمها  ــي  ــدع ــم ال ــب  ــال ــط ت لـــم  درجــــة  أول  مــحــكــمــة 

قالــت المحاميــة عائشــة ثانــي إن المحكمة الكبــرى االســتئنافية المدنية قضــت بإلغاء 
حكم كان يلزم موكلها بدفع قيمة شــيك صدر باســمه وال يعلم من الذي أصدره لصالح 
المدعــي؛ كونــه صادرا باســم شــركة مقاوالت يمتلكها، إال أنهــا أغلقت قبل وقت صدور 
الشــيك، والــذي تبلــغ قيمتــه 5000 دينــار، نظيــر بيــع المدعــي ســيارته آلخــر مجهــول ال 
يعرفه المدعى عليه أصال، إذ ثبت أن الشيك مسروق وتم استغالله في عملية الشراء.

وأوضحــت أن وقائــع الدعــوى تتمثــل فــي 
أن موكلهــا كان يمتلــك مؤسســة مقــاوالت 
بنــاء، إال أنــه أغلقهــا منــذ العــام 2009، كمــا 
ألغــى حســاباتها البنكية، لكن المدعى عليه 
تفاجــأ بعد تلك الفتــرة بمطالبته من جانب 
المدعــي بســداد قيمــة شــيك بمبلــغ 5000 
دينــار صــادر عــن المؤسســة؛ نظيــر شــراء 
موكلها لسيارة ال يعرف عنها شيئا، وعندما 
البيــع  بعمليــة  صلتــه  لعــدم  الدفــع  رفــض 
والشــراء، قــام بائــع الســيارة برفــع دعــوى 

ضده لسداد قيمة الشيك.

وأفــادت أنــه مــن خــالل متابعــة القضيــة، 
اتضح أن شخصا مجهوال قام بسرقة دفتر 
شيكات قبل عدة سنوات من الشركة، وأن 
الشــركة قدمــت بالغــا حــول الواقعــة فــي 
ذلك الحين، وأن رقم هذا الشيك متسلسل 

من الدفتر المسروق.
وبعــد  درجــة  أول  محكمــة  أن  وتابعــت، 
مداولتها للقضية، انتهت إلى القضاء بإلزام 
المســروق؛  الشــيك  قيمــة  بســداد  موكلهــا 
كونــه صاحب تلــك المؤسســة المغلقة، فما 
كان منهــا إال أن طعنــت علــى هــذا الحكــم 

باالستئناف.
وأضافــت أنهــا ذكرت بمرافعتهــا أن الثابت 
صــادر  أنــه  النــزاع  موضــوع  الشــيك  مــن 
ومحرر في 26 يناير 2014 باســم مؤسسة 
المقاوالت والبناء التي يمتلكها المستأنف، 
وقام المســتأنف بإغالقهــا في العام 2009، 
وتم وقف نشــاطها والتعامــل مع اآلخرين، 
فــال يعقل أن يكون المســتأنف قام بإصدار 
مغلقــة  وهــي  المؤسســة،  باســم  شــيكات 

حيث ال يوجد حساب لها في البنوك.
ولفتــت إلــى أن موكلهــا ال يعرف الشــخص 
الذي أصدر الشيك باسمه، والذي أكد البائع 
أنــه اســتلم الشــيك منه مقابل بيع ســيارته 
لــه، كمــا أن موكلهــا لــم يســبق لــه التعامــل 

معهما نهائيا، وليس له صلة بالمدعي.
أصــدرت  درجــة  أول  محكمــة  أن  وبينــت 
حكمهــا بإلــزام المســتأنف بالمبلــغ المطالب 

الشــيك  تفحــص  أو  تمحــص  أن  بــه، دون 
مــن  تطلــب  أن  ودون  الدعــوى،  موضــوع 
المســتأنف ضــده -المدعــي- تقديــم أصــل 
الشــيك للتأكــد من صحة دعواه، وأسســت 
حكمهــا علــى صــورة ضوئيــة مــن الشــيك 
ال يجــوز االعتــداد بهــا، كمــا لم تقــم بإحالة 
الدعوى للتحقيق للتأكد من صحة الشيك، 
مــن  المســتأنف  مــن  صــادرا  كان  إذا  عمــا 

عدمه.
وانتهت إلى القول بأن تقرير خبير التزييف 
والتزوير جاء فيه أن الشــيك صدر بتاريخ 
26 ينايــر 2014 وأن المســتأنف ضــده قــام 

بالتالعب وتغيير وتزوير هذا التاريخ.
فلهــذه األســباب حكمــت المحكمــة بقبــول 
اســتئناف موكلهــا شــكال وفــي الموضــوع 
بإلغــاء الحكم المســتأنف والقضــاء مجددا 

برفض الدعوى.

Û  حدثني أحد األصدقاء قائاًل: أثناء محطات عملي المختلفة، التي شــملت جهات
عديــدة، رصــدُت بعيــن الموظــف فاقــد الحيلــة، ممارســات قطــع الــرزق، وتكبيــد 
الموظفيــن الوجــع الغائــر، الختالفات الــرأي، والمعاملة، ولعدم القبول الشــخصي، 

من هذا المسئول وذاك.
Û  )هذه الممارسات يقودها مسئولون، أقل ما يمكن أن نوصفهم بــ)الظلمة(، و)الطغاة

ممن يخنقون الموظف، متجاهلين واقعه المعيشي، وكومة اللحم الجاثمة خلفه. 
Û  ،اســتغالل الوظيفة، وصالحياتها، وشــخصنة الخالفات مع الموظفين األقل شأًنا

واإلنصات لزمالئهم الوشــاة، مشــكلة كبرى، نعاني منها في أغلب قطاعات العمل، 
بظلم يطول الكفاءات، وأصحاب المبادئ. 

Û  ،ويواصــل صديقــي: أذكــر أن أحــد المســئولين ممــن عملــت تحتهم لفتــرة وجيزة
وكان ظالًمــا بــكّل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، بــأن واجهتــه ذات مــرة بمحــض 
المصادفــة – بعــد تقاعــده- حيــث بــادر بالســالم بحفــاوة بالغــة، وهــو يســأل عــن 

أخباري باهتمام، وعلى وجهه ابتسامة عريضة.
Û  بعدهــا بأيــام، وأثناء نقاشــي عن األمر مع والدي الكهــل، قال لي بالحرف “أغلبهم 

هكذا، في المنصب يكون المرء منهم باطًشــا، متجّبًرا، متعالًيا، لكنه حين يترّجل 
عــن العمــل ويتقاعــد، ُيعامل غيــره بتزلف ونفاق، وكأن هللا عّز وجــّل أراد له الذل 

والمهانة لدى الناس حتى رمقه األخير”.
Û  أو بالمنصــب،  وال  بالكرســي،  ليســت  الحقيقيــة  القــوة  وإن  ظلمــات،  الُظلــم  إن 

الصالحيات الوظيفية، وإنما بـ)ســجادة الصالة(، هذه القطعة القماشــية الصغيرة، 
والتي ينحني بها هذا المرء وذاك، راكًعا، وســاجًدا، وهو يناشــد من ال يرد لعباده 

المظلومين رجاًء.

حين ينحني 
 الموظف 
و “يدعو”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

المجني عليه أكد 
للمحكمة وصول 
جزء من الشحنة 

بعد 8 أشهر

المنامة - األمانة العامة للتظلمات

أعلــن مديــر إدارة مراقبــة مراكــز اإلصــالح والتوقيــف باألمانــة العامــة للتظلمات 
حمــد تقــي أن األمانــة تلقت إخطــارا من اإلدارة العامة للشــؤون القانونية بوزارة 
الداخلية يفيد بأن اإلدارة العامة لمركز إصالح وتأهيل النزالء بجو قامت بضبط 
عــدد اثنيــن من الضباط العاملين بالمركز بعد قيامهم بالتعدي بالضرب على عدد 
مــن النــزالء، كما صدر أمرا بالتحفــظ عليهما. وأضاف أن اإلجراء المتبع في مثل 
هــذه الحــاالت هــو إبــالغ وحــدة التحقيــق الخاصــة بالحــادث؛ لكونهــا المختصــة 
قانونــا بالتعامــل معهــا، وبالفعــل باشــرت الوحــدة التحقيــق فيهــا وتســلمت مــن 
األمانــة العامــة للتظلمــات األدلة المتعلقة بها ومنها تســجيالت كاميرات المراقبة 
التــي حصلــت عليهــا مــن إدارة المركــز، مشــيرا إلــى أن أمانــة التظلمــات ســتتابع 

مجريات التحقيق الذي يجري في هذه الحادثة عند وحدة التحقيق الخاصة.

وحدة التحقيق الخاصة تباشر التحقيق
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مــن المهــام التــي تمثــل تحديــًا حقيقيــًا لقائد الفريــق البحث عــن الســبل الناجحة في 
تطويــر شــخصية األفــراد وتنميــة الثقــة بأنفســهم، والكشــف عــن مــا يســميه علمــاء 
اإلدارة “الجواهــر البشــرية” فــي بيئة العمل. تزدحــُم بيئات العمــل بالطاقات المختلفة 
والمتنوعــة، منهــا مــا يصعــب تطويره وتدريبه وذلك راجع ألســباب شــخصية معقدة، 
ومنهــا مــا يعتبر بمثابة وقود طاقة حقيقي للمؤسســة لمــا يمتلكُه من طاقة هائلة، هنا 
يكمــُن دور القائــد فــي الكشــِف عنهم ألنهم قد ال يحبذوَن البروز في ســياق المؤسســة 

التقليدي.
تقوُل الحكاية: وقف رجل في إحدى محطات مترو في العاصمة واشنطن وبدأ يعزف 
الكمان؛ في صباٍح بارد، وعزف ست قطع باخ لحوالي الساعة، وخالل ذلك الوقت، مر 
ألــُف شــخٍص مــن المحطــة، معظمهم في طريقهم إلى العمل. مــرت ثالث دقائق، الحظ 
رجل في منتصف العمر أن هناك ثمة من يعزف، تباطأ في ســيره، وتوقف لبضع ثوان، 
ومــن ثــم هــرع للحاق بالوقــت، دقيقة بعدهــا، تلقی عــازف الكمان الــدوالر األول امرأة 
ألقت له المال بدون أن تتوقف مواصلة الســير. شــخٌص هناك اســتند للجدار لالستماع 
إليــه، لبضــع دقائــق، ثم نظر إلی ســاعته وبدأ المشــي مرة أخرى، ومــن الواضح أنه كان 

قد تأخر عن العمل. 
والــذي دفــع أكبــر قدر من االهتمام طفل عمره ثالُث ســنوات، والدتــه كانت تحثه علی 
الســير لكنــه توقــف إللقــاء نظــرة على عازف الكمــان، لكنُه واصل المشــي، مديرا رأســه 
طوال الوقت لعازف الكمان، وكرر هذا األمر العديد من األطفال اآلخرين، جميع اآلباء، 
دون اســتثناء، أجبروا أطفالهم على مواصلة الســير، في الدقيقة الخمسين من العزف، 

لم يتوقف إال ستُة أشخاٍص،قدَم البعض المال، ثم واصلوا السير بوتيرة طبيعية. 
عندما أنهى العزف ساد الصمت، لم يالحظ ذلك أحد، لم يصفق أحد، ال أحد كان يعلم 
أن عــازف الكمــان هــذا هو جوشــوا بيــل، واحد من الموســيقيين الموهوبيــن في العالم 
وأنه عزف مجموعة من القطع الموســيقية األكثر تعقيدًا، يعزف علی كمان قيمته 3.5 
مالييــن دوالر، قبــل يوميــن من عزفه فــي مترو األنفاق، بيعت بطاقــة الدخول لحفلته 

في أحد مسارح بوسطن بمتوسط مئة دوالر.

خالصة القول، إن “الجواهر البشرية” متواجدة في العديد من بيئات  «
العمل وعلينا الكشف عنها وإبرازها... يبدع بعض القادة في هذا األمر 

فتراهم يتقنون التواصل المحترف مع المبدعين في فريقهم ويوكلون 
لهم المهام واألعمال، فشكرا من القلب لمثل هؤالء القادة.

الموهبة في سياقها غير المتوقع

ذكرى احتالل العـراق

العراقيون والسعودية... أوهام الماضي وتطلعات المستقبل

فــي أبريــل 2019م تمــر الذكــرى الســنوية السادســة عشــرة للغــزو األميركــي والفارســي 
والصهيونــي والغربــي للعــراق، والــذي تــم بموجبــه تســليم العــراق وشــعبه رهينــة للنظام 
الفارســي الــذي عمــل علــى تغييــر هويــة العــراق وتفتيــت شــعبه وتجزئــة محافظاته إلى 
أقاليم )ســنية وشــيعية وكردية(. 16 عاما من الدمار الُممنهج للعراق وســرقة ما تبقى من 
ثرواتــه، 16 عاًمــا مــن العبث بهوية العراق العربية وإبعــاده عن أمته العربية، 16 عاًما من 
النهــب دون العمــل علــى بناء العراق، وكيف يتم البناء وَمن ُيدير أمر العراق جاء ليســرق 

ويهدم ويحرق ويهتك ويجتث كل ما هو حٌق طبيعي للعراق.
لقد حولت قوات االحتالل الفارسي العراق إلى كانتونات طائفية، وهذا التقسيم الطائفي 
السياسي واإلداري أدى إلى عجز العراق وغياب دولته الوطنية، وجعل من شعبه الُمهاب 
يعيش غريًبا على ترابه، وما يحصل اآلن في العراق نتيجة للصراع الطائفي والسياسي 
علــى الســلطة وثمراتهــا، صــراع يقــوده ويؤججــه الفكــر الطائفــي للُمحتــل الــذي كافحته 

وطردته دولة 17 ــ 30 تموز من العراق، فجاء أولئك قبل 16 عاما ونهشوا العراق وعملوا 
على االنتقام من كل ما هو عراقي وعربي، أرًضا وشعًبا وتاريخا وثروات.

إن مــا يحصــل فــي العــراق من نهــب وتدمير يتوافق مع أهداف االســتعمار في فلســطين 
مــع  ويتوافــق  الثــالث،  العربيــة  والجــزر  اإلســكندرون  ولــواء  األحــواز  فــي  والجــوالن، 
اســتراتيجية القــوى الغربيــة واإلقليمية المناهضة لمشــروع النهــوض العربي، هذه القوى 
التي لم يكفها ما سلبته من األقطار العربية واالنشقاقات التي أوجدتها والفتن الطائفية 

التي غرستها بل أججت المعارك البينية الهالكة في بعض أقطارنا العربية.

إن العراق، عراق اإلنسان العراقي المتآخي بأطيافه الوطنية يرفض التقسيم  «
ويرفض االنتماء إلى أي عراٍق آخر غير عراقه األصيل، فالشعب العراقي هو صاحب 

السيادة الوطنية على أرضه وثرواته، ومستقبل العراق سيكون لمن سَيفُك قيده 
من أغالل االحتالل.

شريحة كبيرة من العراقيين معبأة حتى النخاع كرها للسعودية، 
تبــدأ باإلشــارة للتيــار الدينــي المتطــرف وفتاواه ضد الشــيعة، ثم 
تتــدرج بالقــول إن تلــك الفتــاوى غــذت داعــش فــي العــراق، ثــم 
القــول إن الســعودية أوجــدت داعــش ودعمتــه بــآالف المقاتليــن، 
والبعــض يقــول إن الحكومــة العراقيــة لديهــا األدلــة الدامغة على 
تورط الحكومة السعودية لكنهم جبناء وفاسدون... إلخ. ولست 
هنــا بصــدد مناقشــة تلك األمور فــال أراها حقيقيــة، لكن باختصار 
بالنســبة للتيار الديني المتطرف وفتاواه فقد أضر بالعالم العربي 
بإرادتيــن سياســية وشــعبية،  والســعودية وهــو يتالشــى حاليــًا 
وأغلبهــا فتاوى قديمة وليســت موجهة تحديــدًا للعراق الحديث، 
وليس دقيقًا اقتصار داعش على فتاوى سعودية بل على فتاوى 
ســبقت وجــود الدولــة الســعودية بمئــات الســنين وخصوصــا مــا 
يتعلــق باســتباحة اليزيدييــن والشــيعة وأي مخالــف، كمــا توجــد 
فتــاوى ألســاطين فقهــاء “االثنا عشــرية” بتكفيــر المخالــف أيضًا. 
أقــول إنهــا أوهام وليســت أســبابا حقيقيــة ألن الخطــاب التعبوي 
لهؤالء ال يركز على قضية من أين دخل مقاتلو داعش وأسلحتهم 
وســياراتهم وتصدير نفطهم ومنتجاتهم، وال يركز على جنســيات 
داعش األخرى كالعراقيين أنفسهم! أو التونسيين مثالً الذين هم 
ضعــف عــدد الســعوديين فــي التنظيــم، فهــل هــؤالء قدمــوا أيضًا 
بفتاوى تونسية ضد الشيعة!؟ وهل سمعتم عراقيا يهاجم تونس 
والتونســيين!؟ وأما أدلة الحكومة فالتصريح الشهير حول األدلة 
الدامغــة علــى تدريــب وتهريــب اإلرهابييــن للعــراق كان موجهــا 
لجــار آخــر للعــراق وصادر مــن نــوري المالكي أحد أشــد المناوئين 
الحكومييــن للســعودية حتــى اللحظــة. ولــو وجــد دليــل حقيقــي 
لمــا وفرتــه الحكومات العراقيــة المتعاقبة، وال القنــوات الفضائية 
العراقيــة التــي تهاجــم المملكــة ليــال ونهــارا، وال قنــوات طهــران 

والضاحية الجنوبية، وال الجزيرة وأخواتها.
تلــك الشــريحة الشــعبية العراقيــة، هــي بنظــري ضحيــة لتعبئــة 
مصاحبة لمشروع تحاول السعودية إفشاله منذ بزوغه، ومازالت، 

ألنــه يهــدد كيانها السياســي بــأدوات آيديولوجيــة مذهبية التفت 
حولهــا، قــال القائــد العســكري العراقــي أبومهــدي المهنــدس فــي 
نشــوة انتصاره ووصوله للحدود الســورية آنذاك، إننا مســتمرون 
حتــى الريــاض وجدة ومعنا “أنصار هللا” ووّجــه التحية ومن معه 
من المقاتلين إلى “أنصار هللا” وســط ضحكات االنتشــاء. كما قال 
قائــد عراقــي آخر وهو يوســف الناصري وأمــام نائب األمين العام 
لحــزب هللا اللبنانــي ووســط نشــوة عارمــة أيضــًا: “سنســتمر إلــى 
عقــر دارهــم وســنحرر أرض الجزيــرة العربية والحجــاز”، وغيرها 
عشــرات التصريحات الواضحة والوقحة، من عراقيين ولبنانيين 
ويمنييــن وغيرهــم من أتبــاع نفس المشــروع، إضافــة لإليرانيين 
وآخرها تصريح “ولي أمر المسلمين السيد القائد”! خامنئي، حول 
النوايــا الســعودية فــي تقاربهــا مــع العــراق. طبعا كلمة الســعودية 
تســتخدم للتصريحــات الخارجيــة فقــط وإال فــي داخــل إيــران 
وحوزاتهــا يســمونها الحجــاز أو عربســتان ألنهــم وأتباعهــم فــي 

داخلهم ال يعترفون بها كدولة رسمية ذات سيادة. 
حاَولت الســعودية اتقاء شــر الفوضى العراقية بعد 2003 بشــتى 
الوســائل حتــى أنها بنــت جدارا عازال بطول 900 كلــم، لكنها تعلم 
دعــم  هــي  األصعــب  كانــت  وإن  واألنجــع  األفضــل  الطريقــة  أن 
اســتقرار العراق وازدهاره، وليســت المسألة عاطفية هنا وإن كان 
األمــر ال يخلــو، المســألة مصلحــة أمنيــة واســتراتيجية بالدرجــة 
األولــى، وكذلــك فــرص اقتصاديــة في بلــد غني ومعــدم، ودخول 
الســعودية العراق ليس لمنافســة إيران، فال مقارنة بين الدورين. 
الــدور اإليراني عســكري وسياســي يتدخل حتى فــي االنتخابات 
العراقيــة، وال يدفع “تومان” واحــدا للعراق، حتى الرصاصة يأخذ 

ثمنها، وسينكمش لحجمه الطبيعي إذا نهض العراق.

أما الدور السعودي فهو اقتصادي صناعي اجتماعي  «
ومستعد لبذل الكثير، وعلى العراقيين الواعين أن يعلموا 

أن عدم تصادم الدورين هو لصالح العراق أواًل، وأن تطلعات 
المستقبل مع السعودية أصدق من أوهام الماضي.
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عباس ناصر

Abbasnas8 
2@gmail.com

Ata2928@gmail.com

عبدعلي الغسرة

“إن فتاوى التيار الديني  «
المتطرف أضرت بالعالم 

العربي، وهي تتالشى حاليًا 
بإرادة سعودية سياسية 

وشعبية”.

09
األنظمة الديكتاتورية 

 الرجعية ال تعيش 
لوقت طويل

إن تاريــخ البشــرية يزخــر بثورات عديدة تختلف في شــكلها لكنها تتفق 
جميعــا فــي أنها كانت ســعيا وراء أشــكال أفضل مــن المجتمعات، لكن ال 
نعدم أن نجد بعض تلك الثورات وقد انحرفت عن هدفها، ولعل أبرز مثال 
علــى ذلــك ثورة الماللي في إيران، فهــي ثورة جاءت بانحرافات عديدة 
هددت الســلم واألمن العالمي ألنها باختصار ثورة قامت واعتمدت على 
عبــادة الزعيــم والخضــوع التــام لــه وعدم الثقــة في الشــعب، تماما مثل 
الثورتيــن الفاشــيتين في ألمانيــا النازية وإيطاليا، ففــي هاتين الدولتين 
قامت ثورتان تعتمدان على عبادة الزعيم “هتلر وموسوليني” واشتهرتا 

بالعدوانية واضطهاد الشعب إلى حد قاس.
إن ثــورة ماللــي إيــران ســجلت عبــر تاريخهــا أفعــاال تدميرية فــي البناء 
االجتماعــي وأرادت مــن الشــعب أن يســير بصــورة آليــة وفقــا لتصميــم 
وضعــه الخمينــي ومــن ســيحمل الرايــة مــن بعــده، فــال يحظــى بالتقدير 
واإلعجاب ســوى من هو محســوب على زعيم الخراب والقوى الطائفية 
الخمينــي وزمرتــه، ومــن الواضــح فــي اآلونــة األخيــرة أن آمال الشــعب 
اإليرانــي تتجــه ناحيــة ثــورة الحرية من نظــام الديكتاتوريــة والتخلص 

مــن جاثــوم الماللــي الرابــض فــوق صدورهم، ثــورة ال تعتمــد أصال على 
الفــرد ورجــل الديــن المزيــف، إنمــا تقوم علــى نقيض العــدوان واإلرهاب 
والخــراب أي علــى الســالم وتتجه من التعصــب والطائفية إلى االندماج 
في المجتمع العالمي، فالشعب اإليراني المسحوق سيكون القوة القائدة 
للتخلــص مــن عصابــة الماللي وســيفتح صفحة جديدة مع بلــدان العالم 
ولن يلتفت أبدا إلى أســلوب التهديد والوعيد ومنطق العنجهية وأعواد 

المشانق التي نصبها الماللي في طول البالد وعرضها. 

لسان التاريخ ينطق بالقول إن األنظمة الديكتاتورية الرجعية  «
مثل النظام اإليراني اإلرهابي ال تستطيع أن تعيش لوقت طويل، 

فبذرة التمرد مزروعة في األرض اإليرانية منذ أمد بعيد وهاهي 
اليوم تنبت لتزيح أشواك الظلم واالستبداد وتنقي التربة من 

ملوثات النظام البربري المستبد، فقد وصل السخط الشعبي 
إلى أعلى درجاته السيما أن الشعب اإليراني المغلوب على أمره 
متماسك ومتحد، والغضب من أيدي النظام الملطخة بالدماء 

وصل إلى ذروته.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

جــرت العــادة أن األحــزاب المعارضــة هــي التــي تخــاف مــن تزويــر 
االنتخابات وتقوم بالتشــكيك في نتائجها، وقد تقوم أحيانا بتوجيه 
االتهامــات للحكومــة أو الحزب الحاكم مقدمــا قبل أن تجرى العملية 
االنتخابيــة مــن األســاس، لكــن فــي تركيــا انقلبــت األوضــاع، فبعــد 
الهزيمــة المدويــة غيــر المتوقعــة لحــزب أردوغــان فــي االنتخابــات 
المحليــة فــي تركيــا، وجدنــا أن حزب العدالــة والتنمية الــذي يتزعمه 
أردوغــان هــو الــذي يرفض نتائــج االنتخابات ويشــكك فيها ويماطل 
فــي إعــالن هزيمته للجماهير، لم يتخيــل أردوغان وحزبه أن يحدث 
هــذا علــى اإلطالق، خصوصا في مدينة إســطنبول الكبيرة، التي هي 
مدينــة أردوغــان والتي شــهدت ميالده السياســي والتي عمل رئيســا 

لبلديتها من قبل.
لكــن البــد أن تكــون هذه هــي النتيجــة الحتميــة لالنهيــار االقتصادي 
الناتج عن هذه السياسات التصادمية، ليس فقط مع أوروبا وأميركا، 
لكــن مــع الــدول العربيــة الكبيــرة مثل الســعودية التي خســرت تركيا 

استثماراتها بسبب السياسات تجاهها.
لم يعد أمام الحزب سوى المضي قدما في سياسة القبضة الحديدية 
التــي بدأهــا والتــي أحدثــت غضبــا لــدى فئــات عريضــة مــن الشــعب، 
والواضــح حتــى اآلن أنــه ســيمضي فــي موضــوع تزويــر االنتخابات 
ســيرا وراء الجنــاح المتشــدد الــذي يرفــض هــذه النتائــج ويطالــب 
لــه،  بإلغائهــا، حيــث إن النتيجــة فــي كل األحــوال واحــدة بالنســبة 
فالغضب والرفض الجماهيري للحزب وصل مداه، سواء قام بالتزوير 
أو لم يقم، أخذا في االعتبار أن خيارات أردوغان االقتصادية ليست 
كثيرة، ولم يعد أمام الحزب سوى المزيد من الطمع في المال القطري 

الوفير لكي يستعيض به عن االستثمارات السعودية التي فقدها.

فهل سيستطيع تنظيم الحمدين أن يقدم المزيد من أرصدة الشعب  «
القطري لصديقه الوحيد، أم أنها نهاية حكم حزب العدالة والتنمية في 

تركيا؟.

هل اقتربت نهاية هذا الحزب؟

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

خالد النزر
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“تطويــر للبترول”: 4.9 مليون التصاالت ســلكية وال ســلكية

لعقود صيانة سنوية بـ “المطار”

طرحــت شــركة مطــار البحريــن فــي جلســة المناقصــات والمزايدات أمــس 4 مناقصات لتوقيــع عقود صيانة ســنوية بمطار البحريــن الدولي بنحــو 9.9 مليون دينار. 
وتفاصيل صفقات شركة المطار كاآلتي: أولها لتوقيع عقد سنوي لصيانة أنظمة مناولة وتسليم الحقائب وجسور صعود الركاب، وتوريد وتوفير قطع الغيار، تقدم 

إليها عطاء وحيد بنحو 5.2 مليون دينار. 

والثانيــة لتوقيــع عقد تشــغيل وصيانة 
التهويــة  التبريــد،  ألنظمــة  ســنوي 
واألنظمــة الميكانيكية األخرى، على أن 
يكــون بعقــد ســنوي لمدة ســنتين قابلة 
للتجديــد لثــاث ســنوات أخــرى، تقــدم 
إليهــا 6 عطــاءات، ُعلــق أحدهــا، وأقــل 
عطاء بنحو 3.7 مليون دينار، في حين 

أكبرها بقرابة 6.8 مليون دينار.
عقــد  فلتوفيــر  الثالثــة،  المناقصــة  أمــا 
والمعــدات  للمركبــات  ســنوي  صيانــة 
بالمطــار  أنواعهــا  بمختلــف  الخاصــة 
بعقــد لمــدة 3 ســنوات قابــل للتجديــد 
يشــمل  أن  علــى  إضافيتيــن،  لســنتين 
الصيانــة  الوقائيــة،  الصيانــة  العقــد 
التصحيحيــة لتكون جاهزيــة المعدات 
والمركبات بنسبة 97 % طوال الوقت، 
تقدم إليها عطاء وحيد بعرضين أقلهما 
بنحــو 742.3 ألــف دينــار، واآلخر بنحو 

1.3 مليون دينار.
عقــد  لتوقيــع  األخيــرة  والمناقصــة 
صيانة ســنوي ألنظمة اإلنارة الخارجية 
بالمطــار، تقــدم إليهــا 7 عطــاءات، ُعلــق 
أحدهــا وأقــل عطاء بقيمــة 287.4 ألف 
دينار وأكبرها بقرابة 1.6 مليون دينار. 
للبتــرول  تطويــر  شــركة  طرحــت  كمــا 
المعــدات  لتوفيــر  أولهمــا  مناقصتيــن، 
والمــواد والموظفيــن لتوفيــر خدمــات 

فــي  والاســلكية  الســلكية  االتصــاالت 
عقــد  بمناطــق  والغــاز  النفــط  صناعــة 
 8 إليهــا  تقــدم  البحريــن،  فــي  الشــركة 
3 منهــا، وأقــل عطــاء  عطــاءات، علــق 
بقيمــة 13 مليــون دوالر )مــا يعادل 4.9 
مليــون دينــار(، في حين أكبرهــا بقرابة 
 14.9 يعــادل  )مــا  دوالر  مليــون   39.7
الثانيــة  والمناقصــة  دينــار(.  مليــون 
لتوفير خدمات الحفر الشــعاعي، حيث 
والمــواد  المعــدات  المقــاول  ســيوفر 
النفــث  خدمــات  لتوفيــر  والموظفيــن 
أو الحفــر الشــعاعي فــي مناطــق عقــد 
الشــركة في البحرين، تقدم إليها عطاء 
)مــا  دوالر  مليــون   4.9 بنحــو  وحيــد 

يعادل 1.8 مليون دينار(، وتم تعليقه.
كذلك طرحت وزارة األشــغال وشــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني )شــؤون 
لتقديــم  أولهمــا  مناقصتيــن،  األشــغال( 
الخدمات االستشــارية لتصميم محطة 
فــي  الصحــي  الصــرف  ميــاه  معالجــة 
وســيتم  الغربيــة،  الجنوبيــة  المنطقــة 
فــي  ســيؤخذ  كمــا  المحطــة،  تصميــم 
الحاليــة  التدفقــات  كميــة  االعتبــار 
والمســتقبلة الناتجة مــن هذه المنطقة. 
إضافــة إلــى ذلــك، فإنــه ســيتم مراعــاة 
داخــل  الازمــة  الرئيســة  التوصيــات 
المحطة للخطوط الناقلة لمياه الصرف 

ميــاه  نقــل  خطــوط  وكذلــك  الصحــي 
الصــرف الصحــي المعالجة، تقــدم إليها 
3 عطــاءات، أقلهــا بقيمــة 379.6 ألــف 
دينار، وأكبرها بقرابة 992.2 ألف دينار.
الوقائيــة  الصيانــة  ألعمــال  والثانيــة 
الميكانيكيــة  لألجهــزة  والتصحيحيــة 
والكهربائية وأنظمة التحكم والمعدات 
األساســية فــي مركــز توبلــي لمعالجــة 
ميــاه الصــرف الصحــي، تقــدم إليهــا 7 

عطاءات فنية.

13 مناقصة بإجمالي 77 عطاء

وأظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت علــى 
موقع المجلــس أمس فتح 13 مناقصة 
تابعــة إلى 7 جهات حكوميــة، بإجمالي 
77 عطــاء، فــي حيــن علــق 19 عطــاء 
تابًعــا لـــ 7 جهــات. وبلــغ مجمــوع أقــل 
العطــاءات المقدمــة نحــو 18.1 مليــون 
دينار لـ 55 عطاء، في حين تم استثناء 
22 عطــاء لصعوبة تحصيل المعلومات 

الفنية على الموقع.
الخليــج  طيــران  شــركة  وطرحــت 
وتركيــب  لتوفيــر  أولهمــا  مناقصتيــن، 
الصقــر  لصالــة  المطبــخ  مســتلزمات 
الذهبــي، تقــدم إليهــا 4 عطــاءات علــق 
أحدهــا وأقــل عطــاء بنحــو 165.2 ألف 

دينــار، والثانيــة لتوفيــر غــرف فندقيــة 
الحتياجات الشركة )فنادق 4 و5 نجوم 
فقــط( فــي منطقتي المنامــة والمحرق، 
وســيتم اختيــار 3 فنــادق، تقــدم إليهــا 
22 عطــاء، وعلــق 10 منهــا، ولصعوبــة 
تحصيل المعلومات الفنية على الموقع 
مــن  اســتثناؤها  تــم  العطــاءات  لهــذه 

مجموع أقل العطاءات.
محليــة  مناقصــة  المجلــس  فتــح  كمــا 
لــوزارة شــؤون اإلعام لمشــروع توفير 
خدمــات التغطية التلفزيونية لمباريات 
كــرة القــدم والفعاليــات الخاصــة داخل 
المملكــة، تقــدم إليهــا 5 عطــاءات أقلهــا 
بقيمة 358.8 ألف دينار، وأكبرها بقرابة 
2.1 مليــون دينــار، ومناقصــة لجامعــة 
للحراســة  مبنــى  إلنشــاء  البحريــن 
بالبوابــة الغربيــة للجامعــة، تقــدم إليهــا 
10 عطــاءات، علــق اثنــان منهــا، وأقــل 
عطاء بقيمة 46.7 ألف دينار، ومناقصة 
لشــركة نفــط البحريــن )بابكــو( لتنفيــذ 
خدمــات التعامــل مع محفــز المفاعات 
متعددة الطبقات، والتي تســتخدم في 
وحدات التكسير الهيدروجيني وزيوت 
التشــحيم وأفران تكويــن الهيدروجين 
فــي يونيو المقبل، تقــدم إليها عطاءان 

أقلهما بنحو 668 ألف دينار.

الذهب ينزل عن 
مستوى 1.3 ألف 

دوالر لألوقية

هبطــت أســعار الذهــب بمــا يصــل إلــى 
التعامــات  أثنــاء  المئــة  فــي  واحــد 
أمــس متراجعــة عن المســتوى النفســي 
المهــم 1300 دوالر مــع صعــود الــدوالر 
قويــة  اقتصاديــة  بيانــات  مــن  بدعــم 
مــن الواليــات المتحــدة، وهــو مــا قلص 
بريــق المعدن النفيس كأداة اســتثمارية 
آمنــة. وبحلول الســاعة 15:15 بتوقيت 
جرينتش، ســجل الذهب في المعامات 
لألوقيــة  دوالر   1295.58 الفوريــة 
أن  بعــد   %  0.93 منخفضــا  )األونصــة( 
هبــط فــي وقــت ســابق إلــى 1294.52 
األميركيــة  العقــود  وتراجعــت  دوالر. 

للذهب 1.1 % 1299 دوالرا لألوقية.

لندن - رويترز

المنامة - بورصة البحرين

 1,438.48 مســتوى  عنــد  الخميــس  أمــس  العــام  البحريـــن  مـــؤشر  أقفــل 
بانخفــاض وقــدره 4.02 نقطــة مـقارنـــة بإقفالـــه يــوم األربعــاء، فــي حيــن 
أقفل مؤشر البحريـن اإلسالمـي عند مستوى 812.42 بارتفاع وقـدره 5.80 

نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

 وتــداول الـمستثـــمرون 2.68 مليــون 
سهم، بقيـــمة إجـمـالية قدرها 590.82 
ألــف ديـنـــار، تـــم تنفيذهــا مــن خــال 
59 صفقــة، حيــث ركــز الـمستثـــمرون 
تعاماتـــهم علــى أســهم قطــاع البنوك 
التجاريــة والتــي بلغــت قيـــمة أســهمه 
أي  ديـنـــار  ألــف   259.89 الـمتداولـــة 
القيـــمة  مــن   %  43.99 نســبته  مــا 
قدرهــا  وبكـــمية  للتــداول  اإلجـمـــالية 
932.89 ألــف ســهم، تـــم تنفيذهــا مــن 
خــال 16 صفقة. وجــاء البنك األهلي 
بـــلغت  المتحــد فــي الـمركـــز األول إذ 
قيـــمة أسهمه الـمتداولـــة 193.53 ألف 
مــن   % 32.76 نســبته  مــا  أي  ديـنـــار 
الـمتداولـــة  األســهم  قيـــمة  إجـمـالـــي 
ألــف ســهم،   620.37 وبكـــمية قدرهــا 
تـــم تنفيذها من خـال 9 صفقات. أمـا 

الـمركـــز الـثـــاني فكـان لـــشركة )بتلكو( 
ديـنـــار  ألــف   149.74 قدرهــا  بقيـــمة 
أي مــا نســبته 25.34 % مــن إجـمـالـــي 
وبكـــمية  الـمتداولـــة  األســهم  قيـــمة 
قدرها 470.43 ألف سهم، تـم تنفيذها 

مـن خـال 14 صفقة.
ثـــم جــاءت مجموعــة جــي اف اتــش 
ألــف   62.11 قدرهـــا  بقيـــمة  الماليــة 
مــن   % 10.51 نســبته  مــا  أي  ديـنـــار 
الـمتداولـــة  األســهم  قيـــمة  إجـمـالـــي 
وبكـمية قدرها 586.60 ألف سهم، تـم 
تنفيذهــا مــن خال 10 صفقات. وتـــم 
يـــوم أمــس تــداول أســهم 16 شــركة، 
شــركات،   4 أســهم  أســعار  ارتفعــت 
فــي حيــن انـــخفضت أســعار أســهم 4 
شــركات، وحافـــظت بقـيـــة الشركـــات 

على أسعار أقـفاالتـها السابـقة.

تداول 2.7 مليون سهم
بـ 590.8 ألف ديـنـار
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9.9
مليـون دينـار

االقتصاد المتغير أبرز تحديات الرؤساء التنفيذيين بالبحرين
ــرص والـــمـــخـــاطـــر ــ ــفـ ــ ــال والـ ــ ــمـ ــ ــاع األعـ ــقـــطـ ــورات بـ ــ ــط ــ ــت ــ ــس: مـــنـــاقـــشـــة ال ــ ــريـ ــ الـ

قــال الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة “جــي إف إتــش الماليــة” هشــام الريــس إن أبــرز التحديــات التي يواجههــا الرؤســاء التنفيذيون فــي البحرين هو 
االقتصاد المتغير بشكل سريع والفرص التي يخلقها، مؤكدا ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة لمواكبة التغير الذي يحصل في المنطقة.

جــاء ذلك في تصريح له للصحافة على هامش 
التنفيذييــن”،  الرؤســاء  “كبــار  وجوائــز  مؤتمــر 
بمشاركة أكثر من 500 من الرؤساء التنفيذيين 

ورواد األعمال بالمنطقة.
المؤتمــر  هــذا  إقامــة  مــن  الهــدف  أن  وأوضــح 
مناقشــة التطورات األخيرة فــي قطاع األعمال 
إلــى  الفتــا  الموجــودة،  والمخاطــر  والفــرص 
أن أبــرز المحــاور التــي تمــت مناقشــتها تحــدد 
معالــم اقتصــادات المنطقة في الوقــت الحالي، 
مؤكــدا أن التركيــز على التغييــرات االقتصادية 
هــذه  تشــكل  أن  يمكــن  وكيــف  المنطقــة،  فــي 
التغييــرات مخاطــر علــى بيئة البنوك وشــركات 
االتصال والشركات العاملة في المنطقة، وكيف 
يمكن االســتفادة من هــذه التحديات وتحويلها 

لفرص لتنمية أعمالهم.
و أكــد الريــس تركيــز المجموعــة علــى إطــاق 
منصــة “برايتــس” التعليميــة، والتــي ســيتم من 
خالهــا خلــق أحد أبــرز المنصــات التعليمية في 
الخليــج وشــمال إفريقيــا، واســتثمار نحــو 200 
 6 اســتحواذ علــى  فــي عمليــات  مليــون دوالر 
مــدارس تعليميــة فــي منطقــة الخليــج واحدة، 

منها في البحرين ودبي والرياض.
وكشــف عــن توجــه المجموعــة خال الســنوات 
مــن  بالعديــد  القيــام  إلــى  المقبلــة  الخمــس 
تعليميــة  منصــة  خلــق  بهــدف  االســتحواذات؛ 

متميزة من ناحية الجودة واألداء.
وناقــش المؤتمر  عــددا من الموضوعات المهمة 
فــي  المنطقــة  اقتصــادات  معالــم  تحــدد  التــي 

النمــو  “مســتقبل  بينهــا:  الحالــي، ومــن  الوقــت 
فــي  النمــو  “ديناميكيــات  التقلبــات”،  ظــل  فــي 
للمــرأة”،  األعمــال  ريــادة  “مســتقبل  البحريــن”، 
المباشــر”،  واالســتثمار  الهيكليــة  “اإلصاحــات 
البشــري  و”العامــل  الرقميــة”،  العمــات  “فــرص 

واالبتكار التقني”. 
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة، 
جاســم الصديقــي: “نخــوض اآلن مرحلــة مهمة 
مــن التحول والتغيــر في االقتصــادات العالمية 
واألســواق اإلقليميــة علــى حــد ســواء، ويتيــح 
واألفــكار  اآلراء  لتبــادل  الفرصــة  المؤتمــر 
ومناقشــة أهم التحديات والفــرص التي تطرح 
نفســها علــى أرض الواقــع فــي الوقــت الحالــي، 
والتــي ستســاعد حتمــا علــى إضــاءة الطريــق 

الذي نسلكه واإلستراتيجيات التي يتبناها كبار 
العمــل  وفــرق  بالمنطقــة  التنفيذييــن  الرؤســاء 

المساعدة لهم”.
بــدوره، قال الرئيس التنفيذي المشــارك لشــركة 
ميدياكويســت – الشــركة القائمــة علــى مؤتمــر 
ألكســندر  األول،  التنفيــذي  الرئيــس  وجوائــز 

هــواري “تمــر المنطقــة بمرحلــة التحــول التقني 
بوتيــرة  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  وتخــوض 
سريعة،  هناك  أمور يتحتم التطرق إليها عندما 
يتعلق األمر ببرامج اإلصاح، واالبتكار، وريادة 

األعمال، وريادة المرأة، والتحول الرقمي”.
 من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لبيت التمويل 

البحريــن، عبدالحكيــم الخيــاط “أن  الكويتــي- 
مؤتمــر الرؤســاء التنفيذييــن الــذي يســتضيف 
نحــو 500 رئيــس تنفيــذي، ويســاهم فــي خلــق 
الفــرص للمســتثمرين ورواد األعمــال والتعــرف 
علــى التحديــات وتبادل الخبــرات وخلق فرص 

استثمارية في ظل التحديات االقتصادية”.

جانب من جلسات المؤتمر 

قالت شــركة ميرجر ماركت، المتخصصة في مجال توفير بيانات ومعلومات صفقات االندماج واالســتحواذ، أمس الخميس، 
إن صفقة االســتحواذ الكبيرة بين شــركتي أرامكو الســعودية وسابك قادت عمليات االندماج واالستحواذ في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا خالل الربع األول لتسجل أعلى قيمة على اإلطالق.

وأضافــت ميرجــر ماركت، فــي تقرير 
حديــث حصــل موقــع “مباشــر” علــى 
االندمــاج  عمليــات  أن  منــه،  نســخه 
واالســتحواذ التــي تســتهدف منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا في 

العــام 2019 تجــاوزت بالفعــل جميــع 
المجاميــع الســنوية، بعد تنفيذ صفقة 
أرامكــو وســابك بقيمــة وصلــت إلــى 
70.4 مليــار دوالر، لتعــد أكبــر صفقــة 
اندمــاج وشــراء علــى مســتوى العالم 

حتى اآلن هذا العام. 
إلــى  تقريرهــا،  فــي  الشــركة  ولفتــت 
أنــه حتــى مع اســتبعاد صفقــة أرامكو 
االندمــاج  صفقــات  فــإن  وســابك، 
الشــرق  منطقــة  فــي  واالســتحواذ 
األوسط وشمال إفريقيا سجلت ثاني 

أعلى قيمة فصلية لها.
أن  ماركــت،  ميرجــر  وأوضحــت 
تشــمل  والتــي  البــارزة،  الصفقــات 

صفقة شركة بترول أبوظبي الوطنية 
هــذه  مفتــاح  هــي  كانــت  )أدنــوك(، 
الزيــادة، بمــا فــي ذلــك بيــع خطــوط 
أنابيب نفط أدنوك إلى شركة كي كي 
آر وباك روك مقابل 4 مليارات دوالر، 
مــا يمثل أكبــر عملية تصفية للشــركة 

في سجات ميرجر ماركت.
المنطقــة  شــهدت  التقريــر،  وبحســب 
أيضــا صفقــة بقيمة 4 مليــارات دوالر 
وبنــك  التجــاري  أبوظبــي  بنــك  بيــن 
االتحــاد الوطنــي اإلماراتيين، وتمثل 
اندمــاج  ثانــي عمليــة  الخطــوة  هــذه 
فــي  المحليــة  المصرفيــة  للخدمــات 
أعقــاب  فــي  أشــهر،  بضعــة  غضــون 

الســعودي  البنــك  بيــن  االندمــاج 
البريطانــي وبنــك األول فــي أكتوبــر 

الماضي مقابل 4.7 مليار دوالر.
أنــه  إلــى  ماركــت،  ميرجــر  وأشــارت 
مشــكات  عــن  المنطقــة  ابتعــاد  مــع 
فــي  ظهــرت  التــي  الكلــي  االقتصــاد 

أماكن أخرى حول العالم، شــهد قطاع 
االســتثمار األجنبــي ارتفاعــا ملحوظا 

بشكل مخالف لاتجاه العالمي. 
وتــم تســجيل ما مجموعــه 22 صفقة 
فــي  دوالر  مليــار   14 بقيمــة  واردة 
الربــع األول من هذا العام، وهي أعلى 

قيمــة فصليــة منــذ الربــع الرابــع مــن 
العــام 2007، في أعقاب صفقات مثل 
اســتحواذ شــركة أوبر على منافستها 

كريم. 
وسجلت االندماجات المحلية ارتفاعا 
مــع 21 صفقة محلية في الربع األول، 
بالمقارنــة بـ 14 صفقة في الربع الرابع 

من العام الماضي، بحسب التقرير.
وبينــت ميرجر ماركت، أنــه مع زيادة 
التدابيــر الحمائيــة فــي معظــم أنحاء 
العالــم الغربي، فإن أرقام االندماجات 
الربــع  فــي  الصــادرة  واالســتحواذات 
األول مــن العــام 2019 ترســم صــورة 
مختلفــة قليــا. وزادت قيمــة وحجم 
الصفقات )16 صفقة، بقيمة 2.6 مليار 
دوالر( مقارنــة بالربع األخير من العام 
2018، وتظل األرقام منخفضة نسبيا 

مقارنًة بالسنوات األخيرة.

الرياض - مباشر

عمليات االستحواذ بالشرق األوسط تسجل أعلى مستوياتها

أمل الحامد

زينب العكري من الصخير

صفقة “أرامكو” 
و “سابك” في 

السعودية عززت 
االندماجات

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

5,176,506.00 .Vanderlande Industries B.V 1 عقد سنوي لصيانة أنظمة مناولة وتسليم الحقائب وجسور صعود الركاب

شركة المطار
3,650,000.00 .Awal Products Co. Ltd. SPC 6 عقد تشغيل وصيانة سنوي ألنظمة التبريد، التهوية واألنظمة الميكانيكية

742,320.00 BanzTrading & Contracting W.L.L 1 توفير عقد صيانة سنوي لمركبات والمعدات الخاصة بمطار البحرين الدولي

287,400.00 JAHECON 7 عقد صيانة سنوي ألنظمة اإلنارة الخارجية بمطار البحرين الدولي

13,000,000 دور )AL ZAMIL GROUP B.S.C. )Closed 8 خدمات االتصاالت السلكية والاسلكية في صناعة النفط والغاز تطوير للبترول

379,600.00 p2m middle east 3 خدمات االستشارية لتصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية الغربية شؤون األشغال
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كشــفت مســودة خطــة، عــن عزم هيئة تنظيــم االتصاالت فــي البحرين، فتح المنافســة أمام 
شــركات االتصــاالت للمزايــدة والحصــول علــى ترددات جديدة، خالل شــهرين مــن اآلن، من 
شــأنها رفع كفاءة واســتيعاب شــبكات االتصاالت، في أهم عملية طرح للترددات بعد إقامة 

مزايدة على ترددات وبينها “الوايماكس” قبل أكثر من عقد.

مــن  مزيــد  إتاحــة  إلــى  الخطــة  وتهــدف 
تســهيالت البنية التحتية لشركات االتصاالت 
من أجل تقوية شــبكة االتصاالت الالســلكية، 
التي تتزايد الضغط عليها مع زيادة اســتهالك 

البيانات في السنوات األخيرة بشكل سريع.
وبحسب الجدول المقترح االسترشادي الذي 
طرحته الهيئة ضمن ورقة استشارية جديدة 
بشــأن إرســاء تــرددات جديــدة فــي الطيــف 
التــرددي 800 و2600 ميغاهرتــز، فــإن الهيئــة 
بعد إجراء المشاورات المطلوبة مع الشركات 
التراخيــص  طــرح  خطــة  ســتطرح  المعنيــة 
الجديــدة علــى مجلــس وزاري قبــل إقرارهــا 

رسميًا بحلول تاريخ 27 مايو المقبل.

وبحســب الجــدول، الــذي قــد يخضــع للتغير، 
دعــوة  المقبــل ســيتم  مايــو  نهايــة  مــع  فإنــه 
الشــركات مــن أجــل تقديــم عطاءاتهــا للهيئــة 
وبحلــول تاريــخ 6 يونيــو 2019 ســيغلق بــاب 
تخصيــص  عــن  ســيعلن  حيــن  فــي  التقــدم، 
التــرددات الجديــدة بتاريــخ 13 يونيــو 2019 

بحسب الخطة.
وطرحــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت، ورقتيــن 
التــرددات  طــرح  تتنــاوالن  استشــاريتين 
فــي  العاملــة  الشــركات  رأي  ألخــذ  الجديــدة 
قطاع االتصاالت، وعرضت الهيئة في الورقة 
نمــوذج وطريقة تقديم العطــاءات، للترددات 

الجديدة. 

ونوهت الهيئة أن الترددات المطروحة يمكن 
اســتخدامها فــي الجيــل الثانــي أو الثالــث أو 
الرابــع وحتى الجيــل الخامس من االتصاالت 

مستقبالً. 
فــي  الرئيســة  االتصــاالت  شــركات  وكانــت 
البحريــن وهــي “بتلكــو” و”زيــن” و”فيفــا” إلــى 
جانــب شــركة “هــواوي” عبــرت عــن تأييدهــا 
مؤكديــن  االتصــاالت  تنظيــم  هيئــة  لتوجــه 
حاجة البحرين إلى مثل هذه الترددات، وفق 

ما ورد في وثائق الهيئة.
التــي  األولــى،  االستشــارية  الورقــة  وفــي 
الشــركات،  جميــع  اتفقــت  الهيئــة  طرحتهــا 
جديــدة  تــرددات  إلــى  بحاجــة  البحريــن  أن 
خصوصــا فــي الطيــف التــرددي 800 و2600 

ميغاهرتز.
وقالــت شــركة “فيفــا” البحريــن إنهــا “ تدعــم 
خطــط هيئــة تنظيم االتصــاالت بمنح الطيف 
فــي أســرع وقــت ممكــن ويتفق مــع التوقيت 

المقترح لمنح الطيف 800 و2600 ميغاهرتز”.
بالقــول  فأشــارت  البحريــن  زيــن  شــركة  أمــا 
“ تتفــق زيــن مــع موقــف الهيئــة مــن إطــالق 
الطيــف في النطاقيــن 800 ميغاهرتز و2600 
 ×  2 بتخصيــص  زيــن  توصــي  ميغاهرتــز. 
 MHz 800 نطــاق  فــي   FDD 10 ميغاهيرتــز 
 2600 نطــاق  فــي   MHz  40 مجموعــه  ومــا 

ميغاهيرتز”.
وكانــت التعليقــات علــى المقتــرح األساســي 
للهيئــة مــن أجــل تخصيــص هــذه التــرددات، 
لعمليــة  المقترحــة  الوثائــق  تضمــن  والتــي 
التقديــم بالســعر للمنافســة ونطــاق الترددات 
إلــى جانب العقود الخاصــة بالترخيص وآلية 

المزايدة.
اســتراتيجية  لجنــة  تأســيس  تــم  أنــه  يذكــر 
وتنســيق الطيــف التــرددي فــي العــام 2008 
وأعيد تشــكيلها مجددًا وفقــًا للقرار رقم )50( 
2015، والتــي تهــدف لوضــع الخطــط  لســنة 

االســتراتيجية والسياســات الفنيــة المتعلقــة 
بتخطيــط وتوزيــع الطيف الترددي وتســهيل 
التــرددي  الطيــف  متطلبــات  تنســيق  عمليــة 
باإلضافــة إلعــداد الخطة الوطنيــة للترددات، 
عشــر  عــن  ممثليــن  عضويتهــا  فــي  وتضــم 
جهات حكومية وهي وزارة الداخلية، وجهاز 
األمــن الوطني، وقوة دفــاع البحرين، ووزارة 
تنظيــم  وهيئــة  واالتصــاالت،  المواصــالت 
االتصاالت، ووزارة شــؤون اإلعالم، والحرس 
والحكومــة  المعلومــات  وهيئــة  الوطنــي، 

اإللكترونية.
قطــاع  فــي  بحرينيــون  مســئولون  وكان 
مســتعدة  المملكــة  بــأن  أشــاروا  االتصــاالت 
لطــرح تــرددات الجيــل الخامــس خــالل هــذا 

العام.
وقبــل أيــام أعلنــت كوريا الجنوبيــة عن طرح 
أول شــبكة فــي العالــم تقدم الجيــل الخامس 
حيــث تزامــن ذلــك مع إعالن شــركات صناعة 
هواتف بارزة وعلى رأســها “سامسونغ” توفير 

األجهزة التي تدعم الخدمة.

فتح مزاد لترددات جديدة مايو المقبل
مســتقبال الخامــس  الجيــل  فــي  اســتخدامها  يمكــن 

المرفأ المالي- الصناعة والتجارة

عقدت وزارة الصناعة والتجارة والســياحة ممثلة بوكيل الوزارة لشــؤون الصناعة رئيس الجانب البحريني في االجتماعات التحضيرية للجنة 
الحكومية البحرينية الروســية المشــتركة أســامه الُعرّيض، وممثل الجانب الروســي الذي يرؤســه Andrei V. Zelenev نائب مدير إدارة آســيا 

وإفريقيا وأميركا الالتينية بوزارة التنمية االقتصادية بروسيا االتحادية.

للوفــد  الرســمية  الزيــارة  خــالل  وذلــك   
االقتصــادي المشــارك فــي اجتماعــات اللجنــة 
لالجتمــاع  للتحضيــر  المشــتركة،   الحكوميــة 
الثانــي للجنة الحكومية البحرينية – الروســية 
والعلمــي  واالقتصــادي  التجــاري  للتعــاون 
والتكنولوجــي الــذي ســيعقد اليــوم 12 أبريــل 
2019 فــي موســكو.  وقــال العريــض  إن عقــد 
االجتمــاع الثانــي للجنــة الحكوميــة البحرينية 
االقتصاديــة  العالقــات  ســيعزز  الروســية 
واالســتثمارية بيــن الجانبيــن، متمنيــا الخروج 
مــن هذا االجتمــاع بالنتائج المرجوة من خالل 
هذه اللجنة والعمل على توسيع دائرة التعاون 
مناقشــة  تمــت  كمــا  الجانبيــن.  بيــن  الثنائــي 
اللجنــة  الجتمــاع  المدرجــة  البنــود  ومراجعــة 
مــن  والتــي  الروســية،  البحرينيــة  الحكوميــة 

ضمنها مجاالت التعاون التجاري واالقتصادي، 
مجــاالت  فــي  التعــاون  الجمركــي،  التعــاون 
االستثمار، التعاون المصرفي والمالي، التعاون 
الصناعي، التعــاون في مجال الطاقة وصناعة 

األدويــة واإللكترونيات والتعاون التكنولوجي 
والمعــدات  الطيــران  مجــال  وفــي  والعلمــي 
المتعلقــة بقطــاع النفــط والغــاز وتحليــة المياه 

والفضاء والمواصالت.

االجتماع التحضيري للجنة الحكومية المشتركة

خــالل زيارة رســمية لوفــد “الصناعــة والتجارة” لموســكو

تعزيز العالقات االقتصادية واالستثمارية مع روسيا

عــّززت شــركة ألمنيــوم البحريــن “البــا”، إجمالــي حجــم مبيعاتهــا وإنتاجها خــالل الربع 
األول من العام 2019 رغم انخفاض األسعار في بورصة لندن للمعادن.

 257.113 المبيعــات  فقــد تجــاوز حجــم   
ألــف طن متــري خالل هــذا الربع، مســجالً 
زيادة بنسبة 2 % على أساس سنوي، في 
حيــن قفــز اإلنتــاج ليصــل إلــى 272,707 
طــن متــري، بارتفاع بلغ 5 % على أســاس 
ســنوي. وقد اختتمت الشــركة الربع األول 
بتــراوح مبيعــات القيمة المضافــة عند 52 
% مــن إجمالــي الشــحنات، مقابــل 58 % 

لنفس الفترة من العام 2018.
 وفــي تعليقــه على حجم مبيعــات وإنتاج 
الشــركة للربــع األول من العــام 2019، قال 
الرئيــس التنفيــذي للشــركة ، تيــم مــوري 
بــأداء   2019 العــام  نســتهل  أن  “يســرنا 
قــوي علــى الرغــم مــن التقلبــات الكثيــرة 
التي يشــهدها الســوق. ومع اقتراب موعد 
استكمال تشغيل خط الصهر السادس في 

الربع الثالث 2019، ســتكون ألبا مســتعدة 
لتعزيــز أدائها التشــغيلي وإحراز مزيد من 
التقــدم منــذ بدأنــا العمــل بمشــروع خــط 

الصهر السادس للتوسعة”.

أكــدت شــركة طيــران الخليــج إلغــاء 
كانــت  التــي   GF 703 رقــم  رحلتهــا 
متجهــة مــن مطــار البحريــن الدولــي 
إلى مطار الخرطوم الدولي المجدولة 
بتاريــخ 12 أبريــل 2019 فــي الســاعة 
المحلــي؛  بالتوقيــت  فجــًرا  الواحــدة 
نظًرا إلغالق المجال الجوي السوداني 
في الوقت الراهن. وستســتمر طيران 
الخليــج في مراقبــة الوضع عن كثب، 
الناقلــة  مســافري  ســالمة  إن  حيــث 
وأفراد طاقمها تعد من أهم أولوياتها.

“طيران الخليج” تلغي رحلتها إلى الخرطوم272.7 ألف طن متري إنتاج “ألبا” بالربع األول
المحرق - طيران الخليجعسكر - ألبا

تيم موري

علي الفردان
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عقد فريق العمل البحريني الروســي للتعاون في مجال صناعة األلمنيوم اجتماعه الســادس برئاســة وكيل وزارة الصناعة 
والتجارة والســياحة لشــؤون الصناعة أســامة العريض عن الجانب البحريني، ونائب وزير الصناعة والتجارة بجمهورية 
روســيا االتحاديــة، فيكتــور افتوكــوف فــي العاصمــة الروســية موســكو، وذلــك تزامنــا مــع انعقــاد االجتمــاع الثانــي للجنة 

الحكومية البحرينية - الروسية للتعاون التجاري واالقتصادي والعلمي والتكنولوجي.

حضــره  الــذي  االجتمــاع  خــالل  وتــم 
الجانبيــن  مــن  الفريــق  أعضــاء 
التباحــث فــي العديــد مــن الموضوعات 
بمهمــات  الصلــة  ذات  والمســتجدات 
األهــداف  مــع  تنســجم  التــي  الفريــق 
يتطلــع  والتــي  للمجموعــة  األساســية 
الجانبــان إلى تحقيقهــا، وذلك ألهميتها 
فــي تــداول آفاق التعاون المشــترك في 
قطاع صناعة األلمنيوم في كال البلدين.

الفــرص  إلــى  االجتمــاع  تطــرق  كمــا   
فــي  التعــاون  وتعزيــز  االســتثمارية، 
لمنتجــات  األســواق  فتــح  مجــال 
المعلومــات  وتبــادل  األلمنيــوم 
طريــق  عــن  اللوجســتي  والتنســيق 

مشــاركة مؤسسات وشــركات األلمنيوم 
هــذا  ويأتــي  والروســية.  البحرينيــة 
مــن  جديــدة  آفــاق  ليفتــح  التعــاون 

التنســيق والعمل المشترك في مجاالت 
أخرى، وتعزيز العالقات المشــتركة بين 

البحرين و روسيا االتحادية.

اجتماع فريق العمل البحريني الروسي

الســادس اجتماعــه  عقــد  المشــترك  العمــل  فريــق 

تعاون بحريني روسي في مجال األلمنيوم

تشكيل هيئة لحماية البيانات الشخصية
ــات اإللــكــتــرونــيــة ــام ــع ــم ــة عــربــيــة شــّرعــت ال ــ ــي دول ــان ــبــحــريــن ث ال

نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين مساء األربعاء لقاًء مفتوحًا للتعريف بكل من المرسوم 
بقانون رقم )54( لســنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعامالت اإللكترونية، والمرســوم 
بقانــون رقــم )55( لســنة 2018 بشــأن الســجالت اإللكترونيــة القابلــة للتــداول، بالتعــاون مــع 

مجلس التنمية االقتصادية. 

وجــاء تنظيــم هــذا اللقــاء انطالقــا مــن الدور 
التوعــوي والتثقيفــي الــذي تقــوم بــه الغرفة؛ 
بالقوانيــن  األعمــال  مجتمــع  تعريــف  بهــدف 
كافــة  التجاريــة  والتشــريعات  والقــرارات 
ذات الصلــة بعملهــم بمــا يســهم فــي تطويــر 
دور القطــاع الخــاص، وزيــادة مســاهمته فــي 

التنمية االقتصادية.
األول  القانونــي  المستشــار  واســتعرض 
جميــل  االقتصاديــة  التنميــة  بمجلــس 
العلــوي أبــرز التحديثــات التــي طــرأت علــى 
قانونــي الخطابــات والمعامــالت اإللكترونيــة 
للتــداول،  القابلــة  اإللكترونيــة  والســجالت 
التحــّول  أهميــة  ذاتــه  الوقــت  فــي  مؤكــدا 

السريع الذي يشهده العالم في وقتنا الحاضر 
نحو التجارة اإللكترونية من جانب الشركات 
الركــب  التأخــر عــن هــذا  الكبــرى، منوهــا أن 

سبب خسائر وإغالق لشركات كبيرة.
وأشــار خالل اللقاء إلى أن البحرين هي ثاني 
دولــة عربية بعــد المملكــة األردنية الهاشــمية 
والمعامــالت  للخطابــات  قانونــا  شــّرعت 
اإللكترونية في سنة 2002، وقامت بتحديث 
القانون في العام 2018، األمر الذي يدل على 
التقــدم والتطــور التكنولوجــي والرقمي الذي 
الماضيــة،  الســنوات  خــالل  المملكــة  شــهدته 
إضافة إلى تقدمها على المســتوى العربي في 

مجال التشريعات اإللكترونية.

ُتســهم  الجديــدة  القوانيــن  أن  العلــوي  وأكــد 
بصــورة كبيــرة فــي تســهيل التــداول وإجراء 
العمليــات التجاريــة، الفتــا إلــى أن المعامالت 
اإللكترونيــة اليوم محمية بـ “شــفرات” معقدة 
العالــم متجهــا  وأن  اختراقهــا،  جــدا يصعــب 

أن  وأفــاد  اإللكترونيــة.  المعامــالت  نحــو 
الفترة المقبلة ستشــهد تشــكيل هيئة لحماية 
البيانات الشــخصية وإصدار مرسوم لتحديد 
جهة رسمية تنضوي تحتها هذه الهيئة، حيث 

ستتولى اإلشراف على تطبيق القانون 

السنابس - الغرفة

سنغافورة - رويترز

انخفضت أسعار النفط يوم أمس الخميس بفعل ارتفاع مخزونات الخام 
األميركيــة وإنتــاج البالد الذي بلغ مســتوى قياســيا، فيما ألقت المخاوف 

االقتصادية بظل الشك على نمو الطلب على الوقود. 

بتوقيــت   06:42 الســاعة  وبحلــول 
اآلجلــة  العقــود  بلغــت  جرينتــش، 
لخــام القيــاس العالمي برنت 71.52 
دوالر للبرميــل، منخفضــة 21 ســنتا 
اإلغــالق  بســعر  مقارنــة   %  0.3 أو 
الســابق. وبلغت العقود اآلجلة لخام 
غــرب تكســاس الوســيط األميركــي 
64.34 دوالر للبرميــل، متراجعة 27 
ســنتا أو 0.4 % عن ســعر التســوية 

السابقة.
الطاقــة  معلومــات  إدارة  وقالــت 
إن  األربعــاء  يــوم  األميركيــة 
فــي  الخــام  النفــط  مخزونــات 
ســبعة  زادت  المتحــدة  الواليــات 
مالييــن برميــل إلــى 456.6 مليــون 
برميــل فــي األســبوع الماضي، وهو 
أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2017.

وظــل إنتاج النفط الخــام األميركي 
عند المســتوى القياســي البالغ 12.2 

مليــون برميــل يوميــا، ممــا يجعــل 
الواليــات المتحدة أكبر منتج للنفط 
روســيا  علــى  متفوقــة  العالــم  فــي 

والسعودية.
تباطــؤ  مــن  أيضــا  مخــاوف  وثمــة 
اقتصــادي قــد يؤثــر قريبــا بالســلب 
أن  بعــد  الوقــود،  اســتهالك  علــى 
خفــض صنــدوق النقــد الدولــي هذا 
العالمــي  للنمــو  توقعاتــه  األســبوع 

ألدنى مستوى في عشر سنوات.
وعلــى الرغم من ارتفــاع اإلمدادات 
األميركيــة والمخــاوف االقتصادية، 
العالميــة فــي  النفــط  تظــل أســواق 
تخفيضــات  وســط  شــح  حــال 
منظمــة  تقودهــا  التــي  اإلنتــاج 
البلــدان المصــدرة للبتــرول )أوبــك( 
المفروضــة  األميركيــة  والعقوبــات 
علــى إيــران وفنزويــال المصدرتيــن 

للنفط وتصاعد القتال في ليبيا.

النفط ينخفض الرتفاع إنتاج أميركا

العلوي متحدثا في اللقاء بـ “الغرفة”
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
شركة اوزنجول لمقاوالت البناء - تضامن

لصاحبها علي احمد وفاطمة حسين
تجاري رقم 97429

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة المشحوف لتشييد المباني - تضامن لصاحبها محمود يوسف حسين وشريكته 
سجل تجاري رقم 1-104014

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة حسين علي جواد وشريكته لمقاوالت تنسيق الحدائق - تضامن الصحابها 

حسين علي جواد وفاطمة حسين 
تجاري رقم 1-98171

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة فاطمة حسين احمد العمال الهدم وتحضير المواقع ش.ش.و 
تجاري رقم 100853

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة صقلية للتنظيف العام للمباني تضامن لصاحبها محمود يوسف وشركاؤه 
سجل تجاري رقم 105373

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  شركة 
اوزنجول لمقاوالت البناء - تضامن لصاحبها علي احمد وفاطمة حسين والمسجلة 
بموج���ب القيد رقم 97429 بطلب تصفية الش���ركة تصفيةاختياريًا وتعيين فاطمة 

حسين احمد حسين كمصفي للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: فاطمة حسين احمد حسين

رقم الموبايل: 33300808 )973+(
milanooo-7@hotmail.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة المش���حوف لتش���ييد المباني - تضامن لصاحبها 
محمود يوس���ف حس���ين وش���ريكته  المس���جلة على القيد رقم 104014-1، بتصفية 

الشركة اختياريا وتعيين السيدة/  فاطمة حسين احمد حسين مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: فاطمة حسين احمد حسين

رقم الموبايل: 33300808 )973+(
milanooo-7@hotmail.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة حسين علي جواد وش���ريكته لمقاوالت تنسيق 
الحدائق - تضامن الصحابها حسين علي جواد وفاطمة حسين   المسجلة بموجب 
القيد رقم 98171-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يدة/  فاطمة حس���ين 

احمد حسين مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 33300808 )973+(
milanooo-7@hotmail.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار المالك لش���ركة فاطمة حس���ين احمد العمال الهدم وتحضير المواقع 
ش.ش.و المس���جلة بموجب القيد رقم 100853، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين 

السيدة/  فاطمة حسين احمد حسين مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 33300808 )973+(
milanooo-7@hotmail.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة صقلية للتنظيف العام للمباني تضامن لصاحبها 
محمود يوس���ف وشركاؤه  المس���جلة بموجب القيد رقم 105373، بتصفية الشركة 

اختياريا وتعيين السيدة/  فاطمة حسين احمد حسين مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 33300808 )973+(
milanooo-7@hotmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2018 - 47646( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: محمد عبدالرسول عبدهللا سوار

االسم التجاري الحالي: تانجو بالس للمالبس الجاهزة

االسم التجاري الجديد: تانجو لخدمات الطباعة

قيد رقم: 3-55633

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
مالك ش���ركة رام اب ايه - بارت التجارية ش.ش.و لمالكها محمد مصطفى حس���ن 
زم���زم  المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 118092  طالب���ا تحوي���ل الش���كل القانوني 
للش���ركة الذك���ورة إلى ش���ركةتضامن برأس���مال وق���دره 25٫000.00 د.ب )خمس���ة 

وعشرون الف دينار بحريني(، بين كل من:
1. محمد مصطفى حسن زمزم

2. طاهرة بي محمود ابراهيم جوكلي
3. حامد عبدالحليم حامد عبدالفتاح

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
الس���ادة الش���ركاء ف���ي ش���ركة منامة ريالت���ي ذ.م.م  المس���جلة بموج���ب القيد رقم 
57889  طالبي���ن تحويل الش���كل القانوني للش���ركة الذكورة إلى ش���ركة الش���خص 
الواحد برأس���مال وق���دره 20٫000 د.ب دينار، لتصبح الش���ركة مملوكة من الس���يد 

عبدهللا يوسف طالب عبدالغني:
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )46545( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى 
شركة تضامن

القيد: 118092 

 تاريخ: 8/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2019 -33018( لسنة 2019

بشأن تحويل شركةذات مسئولية محدودة 
إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 57889 

 تاريخ: 9/4/2019

2/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 - 46288( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: صديقة عيسى احمد عبدهللا بالشوك

االسم التجاري الحالي: الميريا للمقاوالت

االسم التجاري الجديد: مركز الميريا للخدمات

قيد رقم: 94673-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 - 46903( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه 

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عادل بخيت عبدهللا بدو

االسم التجاري الحالي: هايبر تك لحلول التقنية

االسم التجاري: مركز هايبر تك للخدمات

قيد رقم: 2-35875
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إعالن بحل وتصفية شركة
شركة أطياف راحله للتنظيف العام للمباني - تضامن ألصحابها  

فاطمة حسين احمد وشريكتها
سجل تجاري رقم 1-104765

إعالن بحل وتصفية شركة
شركةشركة توب سايلت للتنظيفات تضامن ألصحابها محمد حسن وشريكه

سجل تجاري رقم 113893

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة جاسم محمد عيد محمد وشركاه ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1-76179

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة طموح الينتهي لتشييد المباني تضامن ألصحابها أكرم عل الدرازي ورحاب علي سلمان 
سجل تجاري رقم 104761

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة أطياف راحله للتنظيف العام للمباني - تضامن 
ألصحابها  فاطمة حسين احمد وشريكتها المسجلة بموجب القيد رقم 1-104765، 
بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يدة/  فاطمة حس���ين احمد حس���ين مصفية 

للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 33300808 )973+(
milanooo-7@hotmail.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الشركاء في شركةشركة توب سايلت للتنظيفات تضامن ألصحابها 
محمد حس���ن وش���ريكه المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 113893، بتصفية الش���ركة 

اختياريا وتعيين السادة/  ISMAIL JOYNAL مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
ISMAIL JOYNAL :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 34339110 )973+(

بناء على قرار الشركاء في شركة جاسم محمد عيد محمد وشركاه ذ.م.م
 المسجلة بموجب القيد رقم 76179-1، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/  

اكرم علي احمد صالح الدرازي مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 33300808 )973+(
milanooo-7@hotmail.com :البريد االلكتروني

بن���اء عل���ى ق���رار الش���ركاء ف���ي ش���ركة طم���وح الينته���ي لتش���ييد المبان���ي تضامن 
ألصحابه���ا أك���رم علي الدرازي ورحاب علي س���لمان  المس���جلة بموج���ب القيد رقم 
104761، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/  اكرم علي احمد صالح احمد 

الدرازي/ رحاب علي سلمان مهدي سلمان مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 36778828 )973+( - 33300808 )973+(
qalaf882@gmail.com - milanooo-7@hotmail.com :البريد االلكتروني
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تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
مالك ش���ركة ش���ركة ان���وار الدي���رة العقاري���ة ش.ش.و لمالكها محم���د فاضل جادر 
كراط���ي المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 114507  طالب���ا تحويل الش���كل القانوني 
للش���ركة الذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 600 ستمائة 

دينار بحريني، بين كل من:
1. محمدفاضل جادر كراطي
2. سالم هالل سالم الخرمان

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
الس���يد جاس���م محم���د عل���ي زاير عب���اس المالك ل���� ك���راج المرفأ )مؤسس���ة فردية( 
والمس���جلة بموج���ب القيد رقم 1-58655  طالبا تحوي���ل الفرع األول المذكور من 
المؤسسة الفردية إلى شركة تضامن بحرينية برأسمال وقدره 300 ثالثمائة دينار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. جاسم محمد علي زاير عباس

2. محمد أنور راشد أحمد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى 
شركة ذات مسؤلية محدودة

القيد: 114507 

 تاريخ: 9/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )26686( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة 
تضامن بحرينية 

القيد: 58655 

 تاريخ: 27/3/2019

القيد: 13336 - التاريخ: 10/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )50184( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع 4 من شركة الحفيره للمقاوالت ذ.ذ.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���ادة عبدالعال الخليج للتدقيق نيابة عن اصحاب ش���ركة الحفيره للمقاوالت 
ذ.ذ.م  المس���جلة بموجب القيد رقم 13336، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 

4
من: الحديثة لصناعة البالستيك ذ.ذ.م

Modern Plastic lndustry W.L.L
الى: الحفيرة لصناعة البالستيك ذ.م.م

Alhafeera Plastic lndustry W.L.L
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
الس���ادة/ عبدالع���ال الخلي���ج للتدقيق باعتب���اره المصفي القانوني لشركةمغس���لة ال 
شريف ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 20742، 
طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل 
التج���اري، وذل���ك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )999( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركةمغسلة ال شريف ذ.م.م
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اجتماع لمجلس األمن 
الدولي بشأن السودان

دول  و5  المتحــدة  الواليــات  دعــت 
أوروبية أمس الخميس لعقد جلســة 
الدولــي  األمــن  لمجلــس  مشــاورات 

لمناقشة الوضع في السودان.
ونقلــت وكالــة “فرانــس بــرس” عــن 
مصــادر دبلوماســية أن الجلســة من 
الجمعــة،  اليــوم  تعقــد  أن  المتوقــع 
والــدول األوروبيــة التي دعــت إليها 
وبريطانيــا  وفرنســا  ألمانيــا  هــي 

وبلجيكا وبولندا.
إعــان  خلفيــة  علــى  ذلــك  ويأتــي 
الجيش السوداني عزل الرئيس عمر 
البشــير وتشــكيل مجلــس عســكري 
انتقالــي يديــر شــؤون البــاد خــال 

عامين.

تشــكيل مجلس عســكري انتقالــي إلدارة البالد لمــدة عامين

الجيش السوداني يعزل البشير ويتحفظ عليه

أكــد وزيــر الدفاع الســوداني ورئيس اللجنة األمنيــة العليا، الفريق أول عوض بن عوف، أمس 
الخميــس، اقتــاع نظــام عمــر البشــير والتحفظ على رأســه في مــكان آمن وتعطيل الدســتور. 

وقّرر وزير الدفاع تشكيل مجلس عسكري انتقالي إلدارة الباد لمدة عامين.

3 أشــهر  وأعلــن فــرض حالــة الطــوارئ لمــدة 
وحظــر التجــوال اعتبــاًرا مــن 10 مســاء لمــدة 

أشهر، مع إغاق األجواء لمدة 24 ساعة.
ومجلــس  الرئاســة  مؤسســة  حــل  وقــّرر 
الــوزراء والمجلــس الوطنــي وحــكام الواليات 

ومجالسها التشريعية.
وأكــد تأميــن المؤسســات الحيويــة والمرافــق 

الحيوية والخدمات بكل أنواعها.
تديــر  التــي  العليــا  األمنيــة  اللجنــة  إن  وقــال 
األزمة تتابع منذ فترة ما يجري في الباد من 
ســوء إدارة وفســاد وانعدم األمل في تســاوي 

الفرص بين أبناء الشعب الواحد.
وأشــار إلــى أن الشــباب خــرج فــي تظاهــرات 
ســلمية منذ 19 ديسمبر وحتى اآلن، في حين 

واصل النظام إصراره على المعالجة األمنية.
ســقوط  علــى  األمنيــة  اللجنــة  اعتــذار  وأكــد 
الضحايا، مشدًدا على إدارة األزمة بكل كفاءة 

ومهنية.
مقــر  قــرب  المظاهــرات  تابعتــم  “لقــد  وقــال: 
القيــادة العامــة للجيــش الســوداني، وتمســك 

النظــام بالمعالجــة األمنيــة التــي كانــت تنــذر 
بخسائر ال يعلم مداها إال هللا”.

 وكان التلفزيون الســوداني الرســمي قد أعلن 
صبــاح الخميــس أن القوات المســلحة ســتذيع 
ــا، بينمــا انتشــرت قــوات أمنيــة فــي  بياًنــا مهمًّ
أنحــاء الخرطوم وســط تأكيد تنحــي الرئيس 
الســوداني عمر البشير، بعد احتجاجات دامت 
شــهوًرا. ووردت أنبــاء عــن دخــول مجموعــة 
من ضبــاط الجيش مبنى اإلذاعــة والتلفزيون 
وطلبهم ضم جميع الموجات. وأفادت مصادر 
للعربية بحصول اجتماع لقيادة أركان الجيش 

بدون حضور الرئيس عمر البشير.
أن  عيــان  شــهود  أكــد  حيــن  فــي  هــذا  يأتــي 
تعزيــزات مكثفــة تتواجــد فــي محيــط مبنــى 

اإلذاعة والتلفزيون في أم درمان.
منــذ  اندلعــت  التــي  االحتجاجــات  وأغرقــت 
ديســمبر الماضي، الســودان في أســوأ أزمة له 

منذ سنوات. 
ضــد  بــدأت  التــي  االحتجاجــات  واكتســبت 
المطالبــة  إلــى  انتقلــت  ثــم  المعيشــية  األزمــة 

الماضــي  األســبوع  زخًمــا  البشــير،  بتنحــي 
بعــد اســتقالة الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز 
بوتفليقــة الــذي تولــى الســلطة لمــدة 20 عاًما، 

ا على أسابيع من االحتجاجات المماثلة. ردًّ

 البشير تحت اإلقامة الجبرية

 قــال رئيس حزب األمة القومي في الســودان 
الصــادق المهــدي، إن الرئيس الســوداني ومعه 
اإلقامــة  يقبعــون اآلن تحــت  أخــرى  قيــادات 

الجبرية.
وأشــار المهــدي إلــى أن االعتصامات مســتمرة 

ومتواصلة إلى حين تحقيق مطالب الشعب.

مــن  المزيــد  تدفــق  مــع  بالتزامــن  هــذا  يأتــي 
فــي  العامــة  القيــادة  مقــر  إلــى  المتظاهريــن 
الخرطــوم، مــع تســجيل مظاهــر احتفالية في 
آالف  أن  مصــادر  وأفــادت  الشــوارع.  بعــض 
المعتصميــن اتجهوا نحو القصر الرئاســي، في 
حيــن عمــت الفرحــة في الطرقات، وشــوهدت 
مواكــب ســيارة تجوب الشــوارع، والعديد من 

السودانيين يحتفلون بالهتافات والزغاريد.
التواصــل  مواقــع  علــى  ناشــطون  وتناقــل 
فيديوهات تظهر تلك المواكب الســيارة فضاً 
عــن قيام أحد المواطنيــن بإنزال يافطة عليها 

صورة عمر البشير.

الخرطوم ـ وكاالت

نيو يورك ـ أ ف ب

توافد المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم
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موسكو ـ أر تي

أنقرة ـ رويترز

قالــت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية ماريــا زاخاروفا، أمس الخميس، إن 
روسيا تأمل بأن تعمل جميع القوى السودانية بمنتهى المسؤولية لمنع تصعيد التوتر 
فــي البــاد. جــاء ذلــك خال مؤتمــر صحفي لزاخاروفــا، أكدت فيه أن موســكو “تأمل 
فــي أن تتصــرف جميــع القــوى السياســية الســودانية، وكذلــك هيئــات إنفــاذ القانــون، 

بمسؤولية كبيرة، من أجل استقرار الوضع في أقرب وقت ممكن ومنع تصعيده”.
وأضافــت: “إننــا ندعــو إلــى تســوية المشــاكل الداخليــة للشــعب الســوداني بالوســائل 

السلمية والديمقراطية من خال حوار وطني واسع النطاق”.
وكان الجيش السوداني، قد أعلن احتجاز الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة 

انتقالية في الباد لمدة عامين.

دعــا الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس إلى مصالحة وطنية 
في السودان بعد اإلطاحة بالرئيس عمر البشير في انقاب عسكري.

نطــاق  وســع  الــذي  أردوغــان  وقــال 
الســودان  فــي  التركيــة  االســتثمارات 
فــي اآلونــة األخيــرة إن البلديــن لديهمــا 
الحفــاظ  أنقــرة  تريــد  وطيــدة  عاقــات 
عليهــا. وأضــاف فــي مؤتمــر صحفي في 
أنقــرة ”أتعشــم أن ينجــح الســودان فــي 
هــذا األمر بهدوء، وأعتقد أن عليه البدء 

فــي تفعيل عمليــة ديمقراطية طبيعية“. 
ومضــى يقــول ”أهم أمنيــة عندي هي أن 
ينجــز الســودان هــذه العمليــة في ســام 
الوطنيــة“.  المصالحــة  أســاس  وعلــى 
تركــي  رئيــس  أول  أردوغــان  وأصبــح 
يــزور الخرطــوم العــام 2017 ووقــع عدة 

اتفاقات بقيمة 650 مليون دوالر.

موسكو تدعو لتسوية سلمية وديمقراطية

... وأردوغان يدعو إلى مصالحة وطنية

بإعان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف عزل البشير و “التحفظ عليه” اليوم الحادي عشر من أبريل، قبل اكتمال العقد الثالث من رئاسته بأشهر قليلة، يكون الرئيس السوداني المثير للجدل عمر حسن البشير أطول رئيس حكم السودان في العصور 
الحديثة، وتحالف وناصب العداء ألغلب الحركات السياسية في بلده خال عهده. 

فمن هو عمر حسن البشير من خال سنوات  «
حكمه؟

ولد الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير في األول  «
من يناير 1944، في قرية حوش بانقا بريف شندي، لعائلة 

تنتمي لقبيلة البديرية الدهمشية واسعة االنتشار شمال 
وغرب السودان.

تخرج في الكلية الحربية السودانية عام 1967 ثم نال  «
ماجستير العلوم العسكرية العام 1981.

قاد انقابا عسكريا على حكومة الصادق المهدي المنتخبة  «
سنة 1989، ورأس مجلس اإلنقاذ الوطني المكّون من 

تحالف عسكري مع الحركة اإلسامية في السودان.

جمع منصبي رئيس الدولة ورئاسة مجلس الوزراء حتى  «
الثاني من مارس 2017.

في سبتمبر 1995 اتهمت حكومته بتدبير محاولة  «
اغتيال الرئيس المصري األسبق حسني مبارك.

في 20 أغسطس 1998 تعرض مصنع لألدوية في  «
الخرطوم للقصف األميركي بصواريخ كروز، 
على خلفية تفجيرات كينيا وتنزانيا، بتهمة 

صناعة األسلحة الكيماوية.

 أعلن في ديسمبر 1999 حالة  «
الطوارئ، لتكون بداية لطاقه السياسي مع 

الترابي وقيادات إخوانية أخرى.

تفجرت في عهده أيضا أزمة دارفور سنة 2003. «

في 2005 وقع مع جون قرنق اتفاقية نيفاشا، التي أقرت  «
حق تقرير مصير جنوب السودان، ليتم انفصاله الحقا عن 

السودان.

يعتبر أول رئيس دولة تتم ماحقته دوليا التهامه بارتكاب  «
جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية في دارفور، وأصدر 
لويس مورينو أوكامبو المدعي العام لدى محكمة العدل 

الدولية مذكرة اعتقال بحقه في 14 يوليو 2008.

وفي 26 أبريل 2010 أعيد انتخابه رئيًسا في أول  «
“انتخابات تعددية” منذ استامه للسلطة.

شهد عهده اتهامات بانتشار واسع لاعتقاالت  «
السياسية، والفساد، وارتفاع في مستوى الفقر، 

وانخفاض هائل في قيمة الجنيه السوداني، إضافة 
إلى تفكك وحدة السودان، باستقال الجنوب، ونزاع 
دارفور، وهذه التهم كانت ضمن أبرز الشعارات في 

المظاهرات التي أسقطته.

عمر البشير من “اإلنقاذ” إلى “العزل”

الخرطوم ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

أصــدر الجيــش الســوداني بيانــًا مســاء أمــس حــذر فيــه مــن عــدم االلتــزام بقــرار حظــر التجــوال. وحــذرت القوات المســلحة الســودانية 
المواطنين من مخاطر محتملة حال عدم االلتزام بحظر التجول، ودعت إلى االلتزام به.

وقــال اإلعــام العســكري فــي بيــان أمــس: 
“نظــرا لمخاطر قد تترتب علي عدم االلتزام 
بحظــر التجــول المعلن من الســاعة العاشــرة 
نظــر  نلفــت  الرابعــة صباحــا  مســاء وحتــي 
المواطنيــن الكــرام للعنايــة بذلــك وااللتــزام 
بــه حتــي تــؤدي القــوات المســلحة واللجنــة 
األمنية واجباتها في حفظ األمن والســامة 
وممتلــكات  أرواح  علــي  والحفــاظ  العامــة 

المواطنين”.
وأعلــن وزيــر الدفــاع الســوداني أمــس عــن 
حالــة الطــوارئ لمــدة 3 أشــهر وحــل مجلس 
بتســيير  بالوكالــة  وزراء  وتكليــف  الــوزراء 

أعمال الحكومة.
وفي وقت سابق من أمس أعلن جهاز األمن 
إطــاق  الســوداني،  الوطنــي  والمخابــرات 
ســراح جميع المعتقلين السياســيين في كل 

أنحــاء البــاد، حســبما ذكــرت وكالــة األنبــاء 
السودانية.

فــي غضــون ذلك، أفاد شــاهد مــن “رويترز”، 
أمــس، أن قوات مــن الجيش داهمت مقر ما 

يعــرف بـ”الحركــة اإلســامية” التــي يتزعمها 
الرئيس السوداني البشير في الخرطوم.

وأفــاد عــن اعتقــال أكثــر من 100 شــخصية 
مقربة من الرئيس السوداني عمر البشير.

رفض تجمع “المهنيين السودانيين”، أمس الخميس، بيان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عوض بن عوف، الذي أعلن فيه إسقاط نظام عمر 
البشير واعتقاله، وطالب التجمع باستمرار المظاهرات لحين تشكيل حكومة مدنية. 

وكان وزيــر الدفــاع قــد أعلــن تشــكيل مجلــس 
انتقاليــة  فتــرة  فــي  البــاد  إلدارة  عســكري 
تمتــد عاميــن. وأصــدرت “قــوى إعــان الحرية 
المعارضــة  أطيــاف  تمثــل  التــي  والتغييــر”، 

السودانية، بياًنا مشترًكا هذا نصه:
ا تعيد  “نفــذت ســلطات النظــام انقاًبــا عســكريًّ
التــي  والمؤسســات  الوجــوه  ذات  إنتــاج  بــه 
ثــار شــعبنا العظيــم عليهــا. يســعى مــن دمــروا 
البــاد وقتلوا شــعبها أن يســرقوا كل قطرة دم 
وعــرق ســكبها الشــعب الســوداني العظيــم في 
ثورتــه التــي زلزلــت عــرش الطغيــان. إننــا فــي 
قــوى إعــان الحريــة والتغييــر نرفــض مــا ورد 
فــي بيــان انقابيــي النظام هــذا وندعو شــعبنا 
الباســل  اعتصامــه  علــى  للمحافظــة  العظيــم 
أمــام مبانــي القيــادة العامــة للقــوات المســلحة 
وفــي بقيــة األقاليــم وللبقــاء في الشــوارع في 

بالمياديــن  مستمســكين  الســودان  مــدن  كل 
واقتــداًرا  عنــوة  حررناهــا  التــي  والطرقــات 
حتى تســليم الســلطة لحكومة انتقالية مدنية 
تعبــر عــن قوى الثــورة. هــذا هو القــول الفصل 

وموعدنا الشــوارع التــي ال تخون”. ووقع على 
البيــان حتــى اآلن 4 قوى هــي: تجمع المهنيين 
الســودانيين، وقــوى اإلجمــاع الوطنــي، وقوى 

نداء السودان، والتجمع االتحادي المعارض.

الجيش السوداني يحذر من عدم االلتزام بقرار حظر التجوال احتجاحات سودانية عقب عزل البشير

اعتقال مقربين من البشــير وإطالق جميع الســجناء السياســيين مدنيــة لحيــن تشــكيل حكومــة  المظاهــرات  اســتمرار 
الجيش السوداني يوجه تحذيًرا للمواطنين المعارضة ترفض االنقالب العسكري

البشير ووزير الدفاع عوض بن عوف



القاهرة ـ أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس الخميس، القضاء على خلية إرهابية في 
العريش ومقتل 11 من عناصرها.

وبحسب معلومات وردت لقطاع األمن 
مجموعــة  بتمركــز  المصــري  الوطنــي 
أحــد  فــي  اإلرهابيــة  العناصــر  مــن 
المبانــي بمنطقــة أبــو عيطــة بالعريــش، 
واســتعدادهم لتنفيــذ بعــض العمليــات 
المناطــق  مــن  العديــد  فــي  اإلرهابيــة 
القــوات  تمركــزات  وعلــى  الحيويــة 

المسلحة والشرطة.
علــى إثر هذه المعلومــات، قامت قوات 
فحصــل  العناصــر  باســتهداف  األمــن 
اســتمر  معهــم  النيــران  تبــادل إلطــاق 

لفترة وأسفر عن مصرعهم.
وعثر األمن المصري بحوزة هذه الخلية 

علــى بندقيتيــن آليتيــن و3 بنــادق “اف 
ان” FN وبندقيتــي خرطوش وعبوتين 

متفجرتين وحزامين ناسفين.
وتــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونية بحق 
الخليــة، بينمــا تولــت نيابــة أمــن الدولة 

العليا مباشرة التحقيقات في القضية.

وكانت مدينة الشيخ زويد بشمال  «
سيناء قد شهدت عملية انتحارية 

نفذها صبي يبلغ من العمر 
15 عاما يوم الثالثاء في السوق 
الشعبي بالمدينة، أسفرت عن 

مقتل 8 من رجال الشرطة 
والمواطنين، وإصابة 27 آخرين.

نيويورك ـ وكاالت

أكــد األميــن العــام لألمم المتحدة أنطونيــو غوتيريس، أمس الخميــس، أهمية أن يقوم 
مجلــس األمــن بإرســال رســائل قويــة إلــى الحوثييــن؛ ليتــم التمكن مــن إنجــاز تقدم في 

الحديدة قبل النظر في أي خطوات مقبلة في عملية السالم باليمن.

وأشار غوتيريس إلى أن جميع جهود األمم 
المتحــدة ومبعوثهــا الخــاص لليمــن تتركــز 
حالًيــا علــى تنفيذ اتفــاق الحديــدة، الموقع 
في الســويد قبل 4 أشــهر والذي ينص على 
انســحاب ميليشــيا الحوثــي االنقابيــة من 

مدينة وموانئ الحديدة.
وجدد األمين العام لألمم المتحدة، بحسب 
ما نقلته عنه وكالة األنباء اليمنية الرسمية 
أثنــاء لقائــه فــي نيويــورك وزيــر الخارجية 
التزامــه  تأكيــد  اليمانــي،  خالــد  اليمنــي 
الشــخصي واألمــم المتحــدة للتوصــل إلــى 

حل شامل لألزمة اليمنية.

بدوره، أشاد وزير الخارجية اليمني بالتزام 
الحوثــي  ميليشــيا  بإخــراج  العــام  األميــن 
بقيــة  وتنفيــذ  الحديــدة  مــن  االنقابيــة 
كمدخــل  ســتوكهولم  اتفاقــات  مقتضيــات 
للمشاورات السياســية لتحقيق السام في 

اليمن.

وقال اليماني “ال يجب التغافل عن  «
تعنت الميليشيات ورفضها لتنفيذ 

اتفاقات ستوكهولم، بل يجب أن 
تحّمل األمم المتحدة ومجلس 

األمن الحوثيين مسؤولية إعاقة 
تنفيذ االتفاق”.

طرابلس،   روما ـ رويترز

قالــت األمــم المتحــدة أمــس إن القتــال بيــن قوات شــرق ليبيا )الجيــش الوطنــي الليبي( 
والقــوات المواليــة لحكومــة طرابلــس أســفر عن مقتل 56 شــخصا وأجبــر 6 آالف آخرين 
على النزوح من ديارهم في العاصمة على مدى األســبوع المنصرم، في وقت نشــب فيه 

خالف بين فرنسا وإيطاليا عن كيفية التعامل مع تجدد الصراع.

وفي روما، طالبت إيطاليا، وهي المســتعمر 
الســابق لليبيا، فرنســا، التي تربطها عاقات 
وثيقــة بحفتــر، باالمتنــاع عــن مســاندة أي 
دبلوماســيون  قــال  بعدمــا  وذلــك  فصيــل، 
بيــان لاتحــاد  باريــس عرقلــت إصــدار  إن 

األوروبي يدعو حفتر لوقف الهجوم.
وقــال ماتيو ســالفيني نائــب رئيس الوزراء 
اإليطالــي لراديو آر.تي.إل 102.5 ”ســيكون 
بالــغ الخطــورة إذا اتضــح أن فرنســا  أمــرا 
تجاريــة،  أو  اقتصاديــة  ألســباب  عرقلــت، 
لتحقيــق  األوروبــي  االتحــاد  مــن  مبــادرة 

السام في ليبيا وساندت طرفا في القتال“.
وأضــاف ”بصفتي وزيــرا للداخلية فلن أقف 

موقف المتفرج“.

ويقول مسؤولون ليبيون  «
وفرنسيون إن فرنسا، التي تملك 

استثمارات نفطية في شرق 
ليبيا، سبق أن قدمت مساعدات 

عسكرية لحفتر في السنوات 
الماضية في معقله بشرق البالد، 

وكانت أيضا العبا رئيسا في الحرب 
التي اندلعت لإلطاحة بالقذافي.

مقتل 11 إرهابيا قبل 
تنفيذهم عمليات بسيناء

غوتيريس: على مجلس األمن 
إرسال رسائل قوية للحوثيين

قوى أوروبية تتصادم 
بسبب الصراع في ليبيا

ا مليارا النتهاكه عقوبات إيران أميركا تغرم مصرًفا بريطانيًّ

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

وافق بنك “ســتاندرد تشــارترد” البريطاني على دفع أكثر من مليار دوالر من الغرامات إلى 
الواليــات المتحــدة ووالية نيويورك؛ النتهاكــه العقوبات األميركية المفروضة على التجارة 

مع إيران.
ووفقــا لشــبكة “صــوت أميــركا” )VOA(، قــال المدعــون العامــون االتحاديــون والحكوميون 
الثاثــاء الماضــي إنــه بيــن العاميــن 2007 و2011، قامــت هــذه المؤسســة الماليــة العالمية 
بإنجــاز حوالــي 9500 معاملــة ماليــة تبلــغ قيمتهــا حوالــي 240 مليــون دوالر مــن خــال 
المؤسســات الماليــة األميركيــة لصالــح كيانــات إيرانية. وقال مســاعد المدعــي العام بريان 
بنزكوفســكي إن القضية “تبعث برســالة واضحة إلى المؤسسات المالية وموظفيها مفادها 
أنــه: إذا تحايلــوا علــى العقوبــات األميركيــة ضــد دول مارقــة مثــل إيــران أو ســاعدوا مــن 
يفعلــون ذلــك، فســوف يدفعــون ثمًنــا باهًظا”. وأضاف أنــه “عندما يقوم بنــك عالمي بإنجاز 
المعامــات مــن خــال النظــام المالــي األميركي، يجــب أن يمتثــل بتفاصيــل العقوبات وأن 
يمنع حدوث انتهاكه. وعلى البنوك التزام بتحديد أي أوجه قصور واإلباغ عنها وعاجها”.
مــن جهتــه، المدعــي العــام فــي واشــنطن قــال جيســي ليــو إن موظــف ســابق فــي البنــك 
البريطانــي، ســاعد محمــود رضا إلياســي، وهو عميــل إيراني على “تقويض ســامة نظامنا 
المالي وأضر بأمننا القومي من خال تمكين اإليرانيين للوصول إلى االقتصاد األميركي”. 

وتم توجيه إللياسي تهمتين جنائيتين مرتبطتين بالتآمر.

طرابلسواشنطنالقاهرة

اعتقلــت الشــرطة البريطانيــة مؤســس موقــع “ويكيليكــس” جوليــان أســانج، أمــس الخميــس، من داخل ســفارة 
اإلكــوادور، بعدمــا ســحبت الدولــة الالتينيــة منــه صفــة اللجــوء. وقال وزيــر الداخليــة البريطاني ســاجد جاويد 

“أستطيع أن أؤكد أن أسانج محتجز لدى الشرطة، وأنه يواجه العدالة في بريطانيا”.

وأفــادت شــرطة لنــدن فــي بيــان لها 
على موقعهــا اإللكتروني أن “ضباط 
من شرطة العاصمة اعتقلوا جوليان 
ســفارة  عنــد  عامــا(   47( أســانج 
قضائــي  أمــر  بموجــب  اإلكــوادور، 
ويستمنســتر  محكمــة  مــن  صــادر 
الجزئية في 29 يونيو 2012؛ بسبب 

رفضه تسليم نفسه للمحكمة”.
وجــرى احتجــاز أســانج فــي مركــز 
شرطة لندن المركزي، حيث سيبقى 
محكمــة  إلــى  تقديمــه  حتــى  هنــاك 
أقــرب  فــي  الجزئيــة  ويستمنســتر 

وقت ممكن، بحسب البيان.
الســفير  أن  الشــرطة  وأوضحــت 
اإلكــوادوري دعا الشــرطة إلى تنفيذ 

التوقيــف بعدمــا تراجعــت حكومته 
عن إجراءات لمنح أسانج اللجوء.

ســفارة  إلــى  لجــأ  قــد  أســانج  وكان 
اإلكــوادور فــي لنــدن فــي 19 يونيــو 
2012 وطلب اللجوء السياسي، بعد 
صــدور حكم من القضــاء البريطاني 
بتســليمه إلى الســويد، حيث يواجه 
والتحــرش  االغتصــاب  تهمتــي 

الجنسي.

حق سيادي

أعلــن رئيس اإلكــوادور لنين مورينو 
حقهــا  بموجــب  تصرفــت  بــاده  أن 
“السيادي” حين قررت سحب لجوء 

أسانج.

وكتــب على تويتر “اإلكوادور قررت 
ســحب  الســيادي  الحــق  بموجــب 
اللجوء الدبلوماسي لجوليان أسانج 
االتفاقيــات  مــرة  مــن  أكثــر  لخرقــه 

الدولية”.
وكان الرئيس السابق رافاييل كوريا 
اتهــم خلفه مورينو بأنــه “خائن” بعد 

قراره سحب اللجوء من أسانج.
وكتب على تويتر “هذا يعرض حياة 
أسانج للخطر ويذّل اإلكوادور. يوم 
حــداد عالمــي”، منــدًدا بـــ ”جريمة لن 
تنســاها اإلنســانية أبــًدا” وذلــك بعــد 
وقــت قصير من توقيف أســانج من 

سفارة اإلكوادور في لندن.
مــن جهتــه أكــد موقــع “ويكيليكس” 

أنهــت  اإلكــوادور  أن  “تويتــر”  علــى 
اللجــوء  قانونــي”  غيــر  “بشــكل 
جوليــان  إلــى  الممنــوح  السياســي 

“بدعــوة”  الســفارة  وقامــت  أســانج، 
الشــرطة البريطانيــة إلــى مقرها من 
روســيا  وســارعت  توقيفــه.  أجــل 

أيضــا إلــى التنديــد بتوقيــف أســانج 
متهمــة الســلطات البريطانية “بخنق 

الحرية”.

لندن ـ وكاالت

الشرطة البريطانية تعتقل مؤسس “ويكيليكس”
ــدن ــن ل ــا داخـــــــل ســــفــــارة اإلكــــــــــــوادور فــــي  ــاهـ ــضـ ــد 7 ســــنــــوات قـ ــعـ بـ

بيونغ يانغ ـ وكاالت

الجزائر ـ وكاالت

خــرج مئــات مــن المتظاهريــن، أمــس الخميس، وســط العاصمــة في الجزائــر، مطالبيــن بتغيير 
النظام ورحيل عبدالقادر بن صالح، وذلك وسط تعزيزات أمنية مشددة.

وشــكل رجــال األمــن طوقــا أمنيــا محكمــا أغلقــوا به شــارع باســتور المــؤدي إلى نفــق الجامعة 
المركزية وشارع الدكتور سعدان حيث مقر قصر الحكومة.

إلى ذلك نددت منظمة محامي الجزائر بما أســمته األســاليب القمعية التي تستخدمها الشرطة 
مــع المتظاهريــن باســتعمالها الغازات المســيلة للدمــوع وخراطيم المياه، محــذرة من أن تكون 
سببا في انزالق الحراك عن سلميته. وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت األربعاء، أن االنتخابات 
الرئاســية المقبلة ســتجرى يوم 4 يوليو المقبل. وجاء ذلك في مرسوم أصدرته الرئاسة يتعلق 
بتنظيــم االنتخابــات الرئاســية، نقــا عــن تلفزيــون “النهــار” الجزائــري. وأفــادت وكالــة األنبــاء 
الجزائريــة، أن رئيــس الدولــة عبدالقــادر بن صالــح، وّقع الثاثاء، المرســوم الرئاســي المتضمن 
اســتدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات الرئاســية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، حســب ما أفاد به، 
األربعــاء، بيــان لرئاســة الجمهوريــة. وكان رئيــس أركان الجيــش الجزائــري الفريــق أحمد قايد 

صالح قد أكد في وقت سابق أن “الجيش سيدعم الفترة االنتقالية”.

تظاهرات جديدة في الجزائر

اعتمد الزعيم الكوري الشــمالي كيم يونغ أون موقف تحدٍّ بشــأن فشــل قمة هانوي مع 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، مؤكًدا أن بيونغ يانغ ســتعرف كيــف تتصدى آلثار 

العقوبات الدولية، حسب ما ذكرت وسائل إعالم كورية شمالية رسمية.

وهذه التصريحات الرسمية األولى للزعيم 
الكوري الشــمالي، بشــأن موقف بيونغ يانغ 
بعد فشــل محادثات نزع األسلحة النووية 
فــي فبرايــر، الــذي يعود بشــكل جزئي إلى 
واقــع أن بيونــغ يانــغ تطلــب رفًعــا فورًيــا 
التصريحــات  هــذه  وجــاءت  للعقوبــات. 
بيــن  فــي واشــنطن  لقــاء مرتقــب  عشــية 
الجنوبــي مــون  الكــوري  ترامــب ونظيــره 

جاي إن.
وحــّث كيــم قيــادة حــزب العمــال الحاكــم 
“االكتفــاء  اتجــاه  فــي  أكثــر  العمــل  علــى 
التــي  العقوبــات  آلثــار  للتصــدي  الذاتــي” 
تفرضهــا األمــم المتحــدة علــى بيونــغ يانغ 
والبالســتي  النــووي  برنامجيهــا  بســبب 

المحظورين.

الشــمالية  ونقلــت وكالــة األنبــاء الكوريــة 
الرسمية عن كيم قوله إن تطوير االقتصاد 
االشــتراكي “يمكن أن يوّجه ضربة قاضية 
أن   )...( تعتقــد  التــي  المعاديــة  للقــوات 
جمهوريــة  ُتخضــع  أن  يمكــن  العقوبــات 

كوريا الديمقراطية الشعبية”.
وبحســب الوكالــة، لــم يــأِت كيم علــى ذكر 

األسلحة النووية ولم ينتقد ترامب.
والتقــى ترامــب وكيــم للمــرة األولــى فــي 
يونيو 2018 في سنغافورة، إذ وقعا إعاًنا 
مبهًمــا بشــأن “نــزع األســلحة النوويــة مــن 

شبه الجزيرة الكورية”.
وفــي هانــوي، طلــب كيــم يونــغ أون رفــع 
مــن  انتهــت  المحادثــات  أن  إال  العقوبــات 
دون بيان مشــترك وال مائدة غداء، بسبب 

عدم االتفاق بشأن نزع األسلحة النووية.
ويثير ذلك تساؤالت عن مستقبل العملية. 
وفــي فيتنــام، أكــدت كوريــا الشــمالية أنها 
تريــد أن ترفــع فقــط العقوبــات التــي تؤثر 

لكــن  الشــماليين،  الكورييــن  حيــاة  علــى 
واشــنطن رأت أن بيونغ يانغ تطالب فعليا 
برفــع العقوبــات الرئيســة بــدون أن تقترح 

مقابا محددا مهما لذلك.

كيم يونغ أون صارم مع مرافقيه

ــب ونــظــيــره الـــكـــوري الــجــنــوبــي ــرامـ ــن تـ ــي ــب ب ــق ــرت عــشــيــة لـــقـــاء م
كيم يهدد بـ “ضربة قوية” لدول العقوبات

لحظة اعتقال جوليان أسانج من داخل سفارة اإلكوادور في لندن
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اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

إعداد - المكتب االعالمي

رفــع رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفة 
خالــص التهانــي والتبريــكات إلــى النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ بمناســبة تزكية سموه لتولي 
رئاســة اللجنة األولمبية البحرينية؛ ليكون خير خلف لممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 

الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وأكد رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة سمو 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة إن تزكيــة 
لمواصلــة  جــاء  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو 
التــي حققتهــا  مسلســل النجاحــات المتواصلــة 
الرياضــة البحرينيــة بقيــادة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد وجهــوده الكبيــرة فــي دعــم الرياضــة 
البحرينية بمختلف الســبل، وأشــار إلى أن ســمو 
الشــيخ خالــد بن حمد قدم ومــازال يقدم الكثير 
للرياضة البحرينية التي حققت لمملكتنا العديد 
يتوافــق  بمــا  وذلــك  المشــرفة،  اإلنجــازات  مــن 
مــع رؤيــة عاهــل البــالد جاللــة الملــك حمــد بــن 
وجــود  إن  ســموه  وقــال  خليفــة.  آل  عيســى 
ســمو الشــيخ خالد بــن حمد فــي الفتــرة المقبلة 

رئيًســا للجنة األولمبية البحرينية، من شــأنه أن 
يواصــل لمملكــة البحرين العديد مــن اإلنجازات 
ســموه  قيــادة  ظــل  فــي  خصوًصــا  الرياضيــة 
الناجحــة والمتميــزة لالتحــاد البحرينــي أللعاب 
القــوى، وكذلك اتحاد غرب آســيا أللعاب القوى، 
ورئاسته الفخرية التحاد ذوي العزيمة واالتحاد 
البحرينــي لفنــون القتــال المختلطة، الســيما أن 
باهتمــام  تحظــى  عموًمــا  البحرينيــة  الرياضــة 
الحكيمــة  القيــادة  قبــل  مــن  ودعــم ال محــدود 
بالمملكــة، وانعكــس هــذا االهتمــام فــي تحقيــق 
العديد من اإلنجازات والمكتســبات، مشــيًرا إلى 
أن ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة حقق 
نقلــة نوعيــة لمســيرة العمــل الرياضــي بمملكــة 

البحريــن، والتــي ســاهمت فــي قيــادة البحريــن 
وبروزهــا مــع مصــاف الــدول المتقدمــة رياضًيا، 
منصــات  علــى  يرفــرف  خفاًقــا  علمنــا  وأصبــح 
التتويج ويعتليها في مختلف المحافل الدولية 
والقاريــة والعالميــة، وبالتالي فإن ســمو الشــيخ 
خالد بن حمد سيواصل هذه المهمة نحو المزيد 

من اإلنجازات للرياضة البحرينية.

سمو الشيخ عيسى بن علي 

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ سمو الشيخ خالد بن حمد
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قــام وفــد مــن اللجنــة المنظمــة لبطولة غرب آســيا لبنــاء األجســام واللياقة البدنية برئاســة 
جاســم بورشــيد مديــر البطولــة أميــن ســر االتحــاد البحريني لرفــع األثقال أمين عــام اتحاد 
غــرب آســيا لبنــاء األجســام واللياقــة البدنيــة، بحضــور عــدد مــن رؤســاء اللجــان العاملــة 
بالبطولــة، بزيــارة تفقديــة لموقع ومقر البطولة بصالة الشــيخ عبد العزيــز بجامعة البحرين 
يــوم أمــس األول، لمعاينــة موقع البطولة التي ســتقام منافســاتها في الفتــرة من 18 وحتى 

21 من شهر أبريل الجاري.
حيــث اطلــع القائمــون علــى تنظيــم البطولــة 
التــي ســيقوم  باألماكــن المخصصــة للخيــام 
وموقــع  أنفســهم،  بتجهيــز  فيهــا  الالعبيــن 
عرض شــركات التغذية الصحيــة لمنتوجاتها 
والعــروض،  المنافســات  احتضــان  ومســرح 
واألماكــن  الالعبيــن  ومخــرج  ومدخــل 
المواقــع  وجميــع  الســتراحتهم  المخصصــة 
المتعلقــة بالبطولة، كمــا تم توزيع األدوار في 

المواقع المخصصة.
وأبــدى بورشــيد ارتياحــه مــن االســتعدادات 
والتجهيــزات التــي تقوم بها اللجنــة المنظمة 

للبطولة، والمتابعة المستمرة من قبل سلطان 
الغانم رئيس اتحاد غرب آسيا لبناء األجسام 
واللياقــة البدنيــة، رئيــس االتحــاد البحرينــي 
لرفع األثقال.  وأكد جاسم بورشيد أن اللجنة 
المنظمــة لبطولــة غــرب آســيا لبناء األجســام 
واللياقــة البدنيــة تحــرص كل الحــرص علــى 
تحقيــق جميــع عوامــل النجــاح للبطولة التي 
تقــام على أرض الخير مملكــة البحرين، ومن 
أجــل إخراجهــا بالصــورة المشــرفة والرائــدة 
وتنظيــم  إقامــة  فــي  مكانتهــا  تعكــس  التــي 
بتوفيــر  والحــرص  الرياضيــة،  البطــوالت 

جميع ســبل الراحــة للوفــود والالعبين الذين 
آســيا،  غــرب  بلــدان  مختلــف  مــن  ســيأتون 
لــذا فــإن الجانــب التنظيمــي أحــد أهــم وأبرز 
الجوانــب التــي تســاهم فــي تحقيــق النجــاح 
األثقــال  رفــع  الرياضيــة، واتحــاد  للبطــوالت 
حريــص دائًمــا بالتنظيــم المميــز ممــا يســاهم 
في سالســة تســيير برنامــج البطولــة كما هو 
غــرب  برنامــج بطولــة  موضــوع.  ويتضّمــن 

آســيا لبناء األجســام واللياقــة البدنية ابتداًء 
من يوم الخميس القادم الموافق 18 من شهر 
أبريــل الجــاري تســجيل المشــاركين وقيــاس 
جولــدن  بفنــدق  وذلــك  واألطــوال  األوزان 
توليــب مــن الســاعة 12 ظهًرا حتى 8 مســاًء، 

الجمعــة 19 أبريــل انطــالق منافســات فئــات 
الفيزيك للشباب، الفيزيك لألساتذة، الفيزيك 
للعمــوم، المســكلر فيزيك، الكالســيك فيزيك 
بقاعــة الشــيخ عبدالعزيــز بجامعــة البحريــن 
بالصخير، الســبت الموافــق 20 أبريل انطالق 

بنــاء  األجســام،  بنــاء  الكالســيك  منافســات 
األجســام للشــباب، بنــاء األجســام لألســاتذة، 
بنــاء األجســام للعمــوم، ويوم األحــد الموافق 
21 أبريــل موعــد مغــادرة الوفــود المشــاركة 

بالبطولة.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

زيارة تفقدية لموقع بطولة غرب آسيا لبناء األجسام

من الزيارة التفقدية

اللجنة اإلعالمية

قّدم اســتوديو “نواصي” حلقة مميزة ســلط من خاللها الضوء على 
بطولــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة للقدرة التــي أقيمت 

األسبوع الماضي.

قنــاة  تقديــم  مــن  واالســتوديو 
وبالتعــاون  الرياضيــة  البحريــن 
لســمو  اإلعالمــي  المكتــب  مــع 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
ومركــز المعلومــات وأعــد الحلقة 
وقدمهــا توفيــق الصالحــي مدير 
المكتــب اإلعالمي لســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفة ومركز 

المعلومات.
المديــر  اســتضاف  البرنامــج   
الملكيــة  لإلســطبالت  التنفيــذي 
حســن،  أحمــد  خالــد  الدكتــور 
وعبدهللا هــالل الخاطري مدرب 
اســطبل األصايــل، وفارس فريق 
عيســى  ســلمان  فيكتوريــوس 
بطل سباق 120 للعموم، وخليفة 
جمــال فارس اســطبل الفرســان، 
اســطبل  فــارس  ســليمان  وفهــد 

األصايل.
انتصــارات  البرنامــج  وتنــاول 
فريق فيكتوريوس بقيادة ســمو 

الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
الشــباب  وشــئون  الخيريــة 
رئيــس المجلــس األعلى للشــباب 
الفخــري  الرئيــس  والرياضــة 
للفروســية  الملكــي  لالتحــاد 
وســباقات القــدرة، حيــث قــادت 
الفريــق  ســموه  توجيهــات 
األول  المركــز  علــى  للحصــول 
عبر الفارس ســلمان عيســى، كما 
تطرق إلى تألق اســطبل الفرسان 
بقيادة ســمو الشــيخة نــورة بنت 

حمد آل خليفة.
مــن ناحيتــه قــدم فنــدق الخليج 
فيكتوريــوس  لفريــق  كعكتــان 
وفريق الفرسان بمناسبة فوزهما 
في بطولة ســمو الشيخ ناصر بن 
للقــدرة، حيــث  آل خليفــة  حمــد 
قــدم الفريقــان الشــكر والتقديــر 
هــذه  علــى  الخليــج  فنــدق  إلــى 

المبادرة الجميلة.

“نواصي” وبطولة ناصر بن حمد للقدرة

اللجنة اإلعالمية

أكد عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني 
مــن  االنتهــاء  باقــر  إســماعيل  اليــد  لكــرة 
تشكيل األجهزة الفنية واإلدارية لمنتخبي 
الناشــئين والشــباب مــع اقتــراب برنامــج 
االســتعداد؛ للمشــاركة فــي بطولتــي كأس 
العالــم للناشــئين والشــباب فــي مقدونيــا 

وإسبانيا العام الجاري.
المــدرب  اعتمــاد  تــم  إنــه  باقــر  وقــال 
فنيــا  مديــرا  جوهانســون  اآليســلندي 
للمنتخبين، فيما تم تعيين المدرب محمد 
المراغي والمساعد رائد المرزوق لمنتخب 
خميــس،  جاســم  واإلداري  الناشــئين، 
وبالنسبة لمنتخب الشباب، فقد تم تعيين 
المــدرب إبراهيــم عبــاس والمســاعد أمين 
القــالف واإلداري على رضــي، موضحا أن 
برنامــج اإلعداد ســيكون في نهاية الشــهر 
الجــاري مــع وصول المديــر الفني، وكذلك 

مدرب الحراس الصربي.
لجنــة  رئيــس  ذكــر  آخــر،  جانــب  مــن 

المنتخبــات أنــه من المقرر وصــول مدرب 
اآليســلندي  للرجــال  األول  المنتخــب 
أرون إلــى المملكة مســاء اليــوم )الجمعة(؛ 
النهائــي  قبــل  الــدور  منافســات  لمتابعــة 
نهايــة  وحتــى  األولــى  الدرجــة  لــدوري 
عمــل  خطــة  لوضــع  الحالــي؛  الموســم 
المرحلة للمنتخب الذي تنتظره المشــاركة 

فــي التصفيات األولمبية التي ســتقام في 
العــام والمؤهلــة  الثلــث األخيــر مــن هــذا 
لــدورة األلعاب األولمبيــة في اليابان العام 
اآليســلندي  المــدرب  أن  وبيــن  المقبــل.، 
ســيعمل علــى اختيــار القائمــة األوليــة من 
خالل متابعته أداء الالعبين لجميع الفرق 

في مسابقتي الدوري والكأس.

المدرب اآليسندي أرون إسماعيل باقر

أرون يصل اليوم ويضع خطة التصفيات األولمبية لرجال اليد
ا للناشئين والشباب جوهانسون مديًرا فنيًّ

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تقــام اليــوم )الجمعــة(، منافســات الجولــة 
الحادية عشــرة لدوري المصرف الخليجي 
التجــاري لكــرة الصاالت، وذلــك على صالة 
نادي الشــباب. يلعــب المالكية مع الشــباب 
البديــع عنــد  مــع  المحــرق  4 عصــرا،  عنــد 
5.45 مساء، التضامن مع قاللي عند 7.30 

مساء، الحد مع سترة عند 9.15 مساء.
وكانــت منافســات الجولة 10 أســفرت عن 
فوز التضامن على المالكية بنتيجة )2-0(، 
المحــرق علــى قاللــي )2-14(، البديــع على 
ســترة )2-11(، فيما ســتقام يوم 16 أبريل 
الجــاري مبــاراة الحد والشــباب ضمن ذات 
الجولــة. ويتصــدر المحــرق حاليــا برصيــد 
30 نقطــة، يليــه الشــباب 22 نقطــة، الحــد 
19، التضامــن 18، ســترة 10، المالكيــة 8، 

البديع 6، وأخيرا قاللي بنقطة وحيدة.

الجولة 11 لدوري 
الصاالت

االطالع على 
المرافق 

والمسرح وموقع 
عرض منتجات 

التغذية الصحية

هنــأ ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيــس االتحــاد البحريني أللعــاب القوى 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة تزكيته رئيسا 

للجنة األولمبية البحرينية.
وقــال ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة فــي تصريح 
لــه بهــذه المناســبة “يعتبــر ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفــة مــن الكوادر الوطنيــة البحرينية الشــابة التي تمتلك 
طموحا كبيرا وتطلعا واســعا وخبرات إدارية وفنية ضخمة 
ورؤيــة مســتقبلية ثاقبــة لمواصلــة البنــاء علــى المكتســبات 
التــي حققتهــا الحركة الرياضيــة البحرينية خالل الســنوات 
الماضية والتي تعززت في العام 2018 بتحقيق أعلى نسبة 

من الذهب والذي طلق عليه عام الذهب فقط”. 
وأضاف ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة “أظهر ســمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خالل عمله نائبا أول لرئيس 
فــي  كبيــرة  قــدرات  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
إدارة الرياضــة البحرينيــة بكل اقتــدار واحترافية وتحقيق 
نجاحــات كبيــرة للقطاع الرياضي بصــورة عامة، وتمكن من 
وضعــه وبفضل إســهاماته ومبادراتــه اإليجابية على طريق 
اإلنجــازات اإلداريــة والفنيــة، حتــى بات ســموه بيــن أفضل 
الكــوادر البحرينيــة المبــادرة والمحبــة للعمل وبــذل الجهود 
في ســبيل رؤية الرياضة البحرينية تخطو بخطوات واثقة 

نحو التحديث والبناء والمساهمة في نهضة البحرين”. 
أن  إلــى  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأشــار 
“المتتبــع لمســيرة ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة في 
قيادتــه أللعــاب القــوى البحرينيــة يؤمــن أن ســموه يمتلــك 
فكــرا رياضًيــا متحضــرا ورؤيــًة مســتقبلية واعــدة ويرتكــز 
علــى خبــرات فنيــة عالية ســخرها فــي خدمة ألعــاب القوى 
البحرينيــة التــي حققــت إنجــازات رائــدة فــي عهده ســموه، 
ونحــن نؤمــن أن ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 

الشــخصية األبــرز لقيــادة اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة فــي 
الفتــرة المقبلــة؛ باعتبــاره يمتلــك الصفات القياديــة والرؤية 
الثاقبة والمبادرات الرائدة التي ستمكنه من المحافظة على 

إنجازات اللجنة األولمبية البحرينية”.
للجنــة  قيادتــي  مــن  الماضيــة  الفتــرة  “فــي  ســموه  وتابــع 
األولمبيــة البحرينيــة حرصنا على تأصيل العمل المؤسســي 
االحترافي في منظومة اللجنة األولمبية البحرينية وتطوير 
النظــام اإلداري والفني فيها بما يتوافق مع التطور الحاصل 
في الرياضة العالمية، األمر الذي انعكس إيجابا على مسيرة 
االتحادات الرياضية التي واكبت هذا التطور بمنظور شمل 
الجانــب اإلداري والفنــي للمنتخبــات الوطنيــة وســاهم فــي 
تمهيــد الطريق للوصول إلى تلــك اإلنجازات الباهرة، ونحن 

علــى يقيــن تــام بــأن ســمو الشــيخ خالد بــن حمــد آل خليفة 
سيعمل على مواصلة نهج التطوير اإلداري والفني وسيقدم 
مبــادرات نوعيــة بــارزة ســتضمن حمايــة وصــون منجــزات 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة وتعزيز إنجازاتها ومكتســباتها 

في مختلف جوانبها”.
واختتم ســموه تصريحه بالقول “ابتعدت عن رئاسة اللجنة 
األولمبية البحرينية بعد سنوات طويلة من البذل والعطاء، 
لكنني سأبقى دائما إلى جانب سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة وســأعمل جاهًدا من أجل الوقوف إلى جانبه لتنفيذ 
إســتراتيجيته المقبلــة نحو الرياضــة البحرينية والتي أراها 
خارطــة طريــق ســتوصل الرياضــة البحرينية إلــى نجاحات 

واسعة”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد  سمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد: يمتلك خبرات إدارية ورؤية مستقبلية 

سمو الشيخ خالد بن حمد األبرز لقيادة األولمبية

يمتلك خبرات عالية ومبادرات رائدة لتعزيز المكتسبات الرياضية

قــدم رئيــس نادي المحرق الشــيخ أحمد بن 
علي آل خليفة باســمه ونيابة عن منتســبي 
النــادي خالــص التهانــي والتبريــكات لســمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
تولــي  بــأن  المحــرق  نــادي  رئيــس  وأكــد 
ســمو الشــيخ خالد بــن حمد لرئاســة اللجنة 

األولمبيــة البحرينيــة يأتــي تواصــالً لجهود 
ســموه الطيبة والمخلصة في دعم الرياضة 
والرياضييــن فــي مملكــة البحريــن، مؤكــدًا 
أنه ســوف يكون خير خلف لخير ســلف في 
قيــادة اللجنة األولمبيــة البحرينية في ظل 
العهــد الزاهــر لعاهــل البالد صاحــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
باإلنجــازات  المحــرق  نــادي  رئيــس  ونــوه 

القــوى  ألعــاب  حققتهــا  التــي  الكبيــرة 
البحرينية في ظل رئاسة سمو الشيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة ووصولها إلــى العالمية 
بإنجــازات متميــزة بفضل حنكة ســموه في 
االتحــاد والخطــط واإلســتراتيجية  قيــادة 
التــي وضعهــا ســموه للعبــة والتي ســاهمت 
بشــكل كبيــر فــي اإلنجــازات والمكتســبات 

التي تحققت. 

مــن جانب آخــر، أبدى رئيس نــادي المحرق 
اعتــزازه بالجهود الكبيرة التي قدمها ســمو 
أثنــاء  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 
رئاســته للجنــة األولمبيــة البحرينيــة التــي 
حققــت فيهــا مملكــة البحريــن العديــد مــن 
اإلنجــازات الرياضيــة فــي مختلــف األلعاب 
الرياضية في مختلف المحافل الرياضية. 

رئيس نادي المحرق يهنئ سمو الشيخ خالد بن حمد
اللجنة اإلعالمية



زار وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمــن المؤيد وبمرافقة 
وكيــل وزارة الشــؤون الرياضيــة العمانــي الشــيخ رشــاد بن 
أحمد الهنائي بزيارة إلى مجمع الســلطان قابوس الرياضي 

بوالية بوشر.
 وتجــّول الوزيــر المؤيــد بمجمع الســلطان قابوس الرياضي 
واطلــع خــال جولتــه علــى مرافــق المجمــع ومــا يحتويــه 
مــن منشــآت رياضيــة. مبدًيــا إعجابــه بجميــع التجهيــزات 

الرياضية التي يحظى بها المجمع الرياضي. 
 وتأتــي الزيــارة علــى هامــش االجتمــاع الثانــي والثاثيــن 
لــوزراء الشــباب والرياضــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليج العربية والذي استضافته مسقط، خال الفترة من 

7 لغايــة 10 أبريــل الجــاري، ولتعزيــز التعاون المشــترك بين 
وزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية ووزارة الشؤون 

الرياضية العمانية.

يدعــو نــادي بحريــن رايدرز األعضــاء إلى تجديــد عضويتهم 
فــي النــادي لســنة 2019، ويعلــن كذلــك عــن فتح بــاب تقديم 
طلبــات الترشــيح لعضوية مجلــس إدارة النادي للفترة 2019 
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 ويمكــن لألعضــاء تجديــد عضويتهم مباشــرًة من خال دفع 
ــا من الســاعة 4 حتى  الرســوم المقــررة فــي مقــر النــادي يوميًّ
الســاعة 10 مســاًء مــا عــدا يــوم الخميس، وســوف يغلق باب 
تجديد العضوية وتقديم اســتمارات الترشــيح في الســاعة 5 
مــن مســاء يــوم الخميــس الموافــق 25 أبريــل  2019 في مقر 
النادي، تحت إشراف مندوب وزارة شئون الشباب والرياضة. 
كمــا ســتنعقد الجمعيــة العموميــة للنــادي قريًبــا والتصويــت 

يتكــون  الــذي  النــادي،  إدارة  لعضويــة مجلــس  للمترشــحين 
مــن رئيــس و8أعضاء وذلك حســب النظام األساســي للنادي، 
بحيــث يتولــى المجلــس الجديد إدارة النادي مدة 4 ســنوات 

قادمة.

الترشيح لعضوية “بحرين رايدرز”المؤيد يزور مجمع قابوس الرياضي

حقق المحرق فوزا مهما على حساب الرفاع الشرقي بـ 3 أهداف مقابل واحد، في المباراة التي 
جمعتهما، أمس، على االســتاد الوطني، ضمن منافســات الجولة 16 لدوري ناصر بن حمد الممتاز 

لكرة القدم.

وســجل للمحــرق: جمــال راشــد، تيجانــي بلعيد 
وإيفرتــون، فيما ســجل للرفاع الشــرقي ســامي 

الحسيني.
ووصــل رصيــد المحــرق إلــى 27 نقطــة مــن 15 
مبــاراة، فيمــا بقي الرفاع الشــرقي على رصيده 

السابق البالغ 16 نقطة من 15 مباراة.
وجــاء الشــوط األول متوســط المســتوى، وكاد 
فيــه العــب المحــرق محمــد صولــة أن يســجل 
خــارج  مــن  كــرة  ســدد  أن  بعــد  مبكــرا،  هدفــا 
المنطقــة، إال أن القائــم األيمن منعها من معانقة 
الشــباك )6(. ولعــب صولــة كــرة عرضيــة تابعهــا 
زميلــه إيفرتــون برأســه، إال أن حــارس الرفــاع 
الشــرقي راشــد الدوســري أنقــذ مرمــاه ببراعــة 
)35(. وسجل جمال راشد هدف السبق للمحرق 
بتسديده كرة أرضية قوية بيمينه سكنت يسار 

الحارس )42(.
وعــادل الرفــاع الشــرقي النتيجــة بعــد متابعــة 

ســامي الحسيني لكرة ســددها جوران وأبعدها 
الحارس سيد محمد جعفر؛ لترتد إلى الحسيني 

الذي أودع الكرة في الشباك )45+1(.
وفــي الشــوط الثانــي، كاد ســامي الحســيني أن 
يضــع فريقه في المقدمة بعد تســلمه كرة بينية 
مــن جاســم خليــف، إال أن الحســيني ســدد كــرة 

جاورت القائم األيسر لمرمى المحرق )48(.
وســجل المحــرق الهدف الثاني بعــد لعبة ثنائية 
بيــن البديــل تيجانــي بلعيــد وإيفرتون؛ ليســدد 

تيجاني كرة في مرمى الشرقي )68(.
وأضــاع العــب المحرق علي كامــل كرة خطيرة 
بعــد خــروج خاطــئ لحــارس الرفــاع الشــرقي 
راشــد الدوســري، إذ لــم تجــد كــرة كامــل موقعا 

في الشباك )82(.
وضغــط الشــرقي علــى مرمــى المحــرق كثيــرا 
بحثــا عــن التعــادل، إال أن المحرق ســجل هدف 
االطمئنان في الدقيقة )5+90( عبر كرة مسددة 

من داخل المنطقة عبر إيفرتون.
أدار المباراة الحكم سيد عدنان محمد، وعاونه 
ياســر تلفــت وســلمان طاســي، والحكــم الرابــع 

محمد خالد.

مباريات اليوم

تقــام اليــوم مباراتــان ضمــن ختــام الجولــة 16 

اســتاد  علــى  الممتــاز،  بــن حمــد  ناصــر  لــدوري 
مدينة خليفة الرياضية.

ويلعــب الحالــة )12 نقطــة مــن 15 مبــاراة( أمام 
14 مبــاراة( عنــد 5:30  )31 نقطــة مــن  الرفــاع 
مســاء، وعنــد 8 مســاء يلعــب الحــد )22 نقطــة 
مــن 14 مبــاراة( أمــام البديــع )15 نقطــة مــن 15 

مباراة(.

اللجنة اإلعالميةضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

اليــوم ختــام الجولــة 16 لــدوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز

فوز مهم للمحرق على الرفاع الشرقي

فرحة محرقاوية تكررت 3 مرات

من لقاء المحرق والرفاع الشرقي )تصوير: سيد علي شبر(
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 أكــد رئيــس االتحــاد الكويتي لكرة القدم الشــيخ أحمد اليوســف الصباح مشــاركة بالده فــي بطولة كأس الخليج 
الرابعة والعشرين المقرر لها أن تقام بدولة قطر نهاية العام الجاري 2019.

 وأضاف اليوســف لـ “الباد ســبورت” 
أن االتحاد الكويتي لكرة القدم تلقى 
دعوة رســمية للمشاركة في خليجي 
24 وأنــه عــازم علــى المشــاركة فــي 
ــا مشــاركة  العــرس الخليجــي، متمنيًّ
جميــع المنتخبــات الثمانيــة، مؤكــًدا 
موقــف الكويــت الداعــم للــم الشــمل 
تعزيــز  علــى  والحــرص  الخليجــي 
فــي  المشــترك  الخليجــي  التعــاون 
المجــال الرياضــي وســائر المجــاالت 
الروابــط  علــى  وحرصهــا  األخــرى 

األخوية بين دول مجلس التعاون.
 وتابــع “لقــد كان مــن المفتــرض أن 
تحتضــن الدوحــة النســخة الماضية 
مــن البطولــة رقــم 23 لكنهــا تنازلــت 
وبدورنــا  الكويــت  لصالــح  عنهــا 
الخليجــي  المعتــرك  فــي  سنشــارك 

إلنجاح البطولة”.
وأوضــح اليوســف أن نهائيــات كأس 
آســيا األخيــرة التــي أقيمــت بدولــة 
أكــدت  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
حــرص دول المجلــس علــى التاحم 
والتعاضد بعيًدا عن أي أزمات أخرى 
وال  تجمــع  الرياضــة  وأن  خصوًصــا 

تفرق وهو ما يجب أن يستمر خال 
الفترة القادمة.

تزكية سلمان أثلجت 

صدورنا

الشــيخ  تزكيــة  أن  الصبــاح  وأكــد 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان 
لرئاســة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي 
)كونجــرس الـــ 29( الــذي عقد مؤخًرا 
فــي العاصمــة الماليزيــة كوااللمبــور 
ا في القارة  بحضــور 47 اتحاًدا وطنيًّ
اآلســيوية أمــر يثلــج الصــدر ويبعث 

على الفخر واالعتزاز.
وأضــاف “لقــد كنــت واثًقا بــأن اثنين 
الرئاســة  علــى  المرشــحين  مــن 
سينســحبان مــن الســباق االنتخابــي 
لصالح مرشــح عربــي خليجي واحد 
وهــو مــا حصل بالفعل بعد انســحاب 
القطــري ســعود المهنــدي واإلماراتي 
ودعمهمــا  الرميثــي  خلفــان  محمــد 

للشيخ سلمان بن إبراهيم..”.
وقال الصباح إنه يدرك جيًدا حرص 
خدمــة  علــى  الثاثــة  المرشــحين 

نهايــة  فــي  ولكــن  اآلســيوية  الكــرة 
المطاف كان ال بد من االلتفاف حول 
والشــيخ  فقــط  واحــدة  شــخصية 
تلــك  يســتحق  إبراهيــم  بــن  ســلمان 
الثقة واإلجماع التاريخي بعدما ترك 
بصمــة كبيــرة فــي تطويــر منظومــة 
الكرة اآلســيوية وكان له دور واضح 
فــي االرتقــاء بمســيرة االتحــاد وهو 
قــادر علــى إكمــال المســيرة بنجــاح، 
بفــوز  كذلــك  ســعادته  عــن  معرًبــا 
أعضــاء المكتــب التنفيــذي ومجلس 
االتحــاد الدولي )الفيفا( من األشــقاء 
العــرب، مؤكًدا وقــوف دولة الكويت 
ممــن  العــرب  المرشــحين  كل  مــع 

يمتازون بالقدرة والكفاءة.

ال أكترث بالمناصب

وعن ســبب عزوف الكويت عن الزج 
مناصــب  لتولــي  محليــة  بكفــاءات 
واالتحــاد  الفيفــا  فــي  خارجيــة 
الشــيخ  مقدمتهــم  وفــي  اآلســيوي 
أحمــد اليوســف الصباح، أكــد األخير 
أن الكرة الكويتية عانت من اإليقاف 
ســنوات  ثــاث  حوالــي  امتــد  الــذي 
ونصــف، والــذي ســاهم فــي تحطيم 
واإلدارييــن،  الاعبيــن  مــن  أجيــال 
الكــوادر  مــن  مجموعــة  وهنــاك 
العربية ممن ســبقت الكويت وأبدت 
رغبــة فــي الترشــح لتلــك المناصــب 
وبالتالي لم نشأ مزاحمتهم على تلك 

المناصب.
ا  شــخصيًّ لــي  “بالنســبة  وأضــاف 
المناصــب  مــن  العديــد  تبــوأت  لقــد 
الخارجية في الرياضة عبر 30 ســنة 
الرياضــي،  الحقــل  فــي  العمــل  مــن 

فــي  رغبــة  أي  لــدي  ليســت  ــا  وحاليًّ
الترشــح ألي منصب كــروي خارجي 
االلتزامــات  مــن  بالعديــد  الرتباطــي 
تحــول  التــي  الخاصــة  والمهــام 
دون قدرتــي علــى العطــاء فــي تلــك 
المناصــب التــي تتطلــب تفرًغا، ومن 
غيــر الائــق أن أترشــح لمنصــب وأنا 
غيــر قــادر علــى العطاء فيــه وحينها 
ســيكون الترشــح من أجــل المنصب 

فقط..”.

تخطينا أزمة اإليقاف

الكويتيــة  الكــرة  أن  الصبــاح  وذكــر 
تخطــت أزمة اإليقــاف التي عصفت 
بها لمدة ثاث سنوات ونصف حيث 
إن االتحــاد الكويتــي يعمــل بصــورة 
األولمبيــة  اللجنــة  أن  كمــا  طبيعيــة 
الكويتيــة ومعظــم االتحادات تســير 

أنشطتها على أكمل وجه.
وأضاف الصباح أن منتخب الكويت 
األولــى  مشــاركتين  تنتظــره  األول 

المؤهلــة  التصفيــات اآلســيوية  فــي 
فــي  والثانيــة   2022 العالــم  لــكأس 
بطولــة كأس الخليج العربي 24 وأن 
االتحــاد يســعى لتحضيــر المنتخــب 
وفق أعلى المســتويات إلعادة الكرة 

الكويتية إلى سابق عهدها.

تعزية

الشــيخ  تقــّدم  حديثــه  ختــام  وفــي 
العــزاء  بخالــص  اليوســف  أحمــد 
والمواســاة إلــى جالــة الملك حفظه 
الــوزراء  رئيــس  وســمو  ورعــاه  هللا 
األميــن  العهــد  ولــي  وســمو  الموقــر 
الشــيخة  ســمو  لهــا  المغفــور  لوفــاة 
عائشــة بنت ســلمان آل خليفة والدة 
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، 
معرًبــا عــن أحــّر التعــازي إلــى معاليه 
ســائاً هللا العلــي القديــر أن يتغمــد 
ويســكنها  رحمتــه  بواســع  الفقيــدة 
الصبــر  فســيح جناتــه ويلهــم أهلهــا 

والسلوان.

الصباح: الكويت ستشارك في “خليجي 24”

أحمد اليوسف الصباح متحدًثا إلى “البالد سبورت”

من منافسات خليجي 23 بالكويت

جانب من الزيارة

فريق بحرين رايدرز

أحمد مهدي

حسن علي

ــا ــدرونـ ــوي أثــلــجــت صـ ــ ــي ــ ــة اآلس ــاسـ ــرئـ ــم لـ ــيـ ــراهـ تــزكــيــة ســلــمــان بـــن إبـ

الكويت نأت بنفسها 
عن المناصب 

الخارجية لعيون 
األشقاء العرب
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سمو الشيخ فيصل بن راشد
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 أكدت الفارسة البحرينية المتميزة دانة األنصاري 
مشــاركتها فــي بطولــة اليــوم في المســابقة 
الثالثــة، وقالت األنصــاري “تمكنت في البطولة 
الماضيــة بعــد عودتــي للموســم مــن تحقيق 
مركز متقدم، وسأســعى اليــوم ألكون متواجدة 
على منصــة التتويج وتحقيق مركــز متقدم مع 
جــوادي بيغي، المســابقات قوية والمنافســات 
رائعــة فــي الميــدان، تدربت بشــكل جيــد خالل 
الفتــرة الماضية مــن أجل المراكــز المتقدمة”.  
وقالت األنصاري إنها حرصــت بالعودة للميدان 
مجدًدا من البطولة الماضيــة بعد اإلصابة التي 
تعــرض لها جوادهــا بيغي والســعي مرة أخرى 
للحضور في المسابقات والبطوالت التنافسية، 
وســتكون البطولة محطة إعــداد جيدة لبطولة 
سمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة والظهور 
فيهــا بأفضل صــورة، موجهة شــكرها لكل من 
ســاندها وشجعها للمشــاركة وحثت الفارسات 
القفــز  بطــوالت  للمشــاركة فــي  البحرينيــات 

ومتمنية التوفيق للجميع. 

 األنصاري تؤكد مشاركتها 

المحرق والرفاع يضعان تكنيك النهائي اليوم
اســتعدادا للمواجهــة الختاميــة غــدا لمســابقة أغلــى كــؤوس الســلة

يختتــم فريقــا المحــرق والرفــاع اليــوم تحضيراتهما الجادة؛ اســتعداًدا لخــوض المبــاراة النهائية لبطولة 
كأس األمير خليفة بن سلمان لكرة السلة، التي ستنطلق في تمام الساعة السابعة من مساء غٍد السبت، 

على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.

ويســعى كل واحد مــن الفريقين المتبارييــن إلى تقديم 
أفضل عروضه ومستوياته للتتويج بلقب أغلى كؤوس 

كرة السلة.
خــال  مــن  للفريقيــن  الفنيــان  الجهــازان  وســيعمل   
الحصــة التدريبيــة الختامية اليوم التــي من المؤمل لها 
أن تســتمر زهــاء ســاعة ونصــف لــكل فريــق، على وضع 
اللمســات األخيــرة علــى جهوزيتهما، وإســداء كل واحد 
حــول  لاعبيــن  الفنيــة  والتعليمــات  للتوصيــات  منهمــا 
طريقــة التعاطــي مع مجريات اللقاء اليــوم، إضافة إلى 
تحديــد مامــح التشــكيلة الرئيســية التي ســيبدآن بهما 

المواجهة.
وســيحرص المدربــان علــى منــح عناصرهمــا الجرعــات 
البدنية والفنية الازمتين مع االطمئنان على الجهوزية 

فــي المســتوى العــام للفريــق، بجانــب وضــع اللمســات 
النهائية على اإلســتراتيجية التي ينويان التعويل عليها 

في لقاء الغد.
مدرســة صربيــة أميركيــة ســتقود المواجهــة تتمثل في 
المديريــن الفنييــن الصربــي إيفــان جيرميــك “المحــرق” 
واألميركي ســام فنسنت “الرفاع” اللذين سينهون كتابة 
“ســيناريو التكتيك” للمباراة هذا اليوم، بـ “الحبر السري” 
للطرفيــن، وفــق خيــارات  تــكاد مكشــوفة  علــى أوراق 
متنوعــة يســتمر معهــا الحديــث الفني خــال المجريات 
بتفاصيــل ومتغيــرات تكتيكيــة تفرضهــا أجــواء اللقاء، 
إال أنهمــا يشــتركان فــي وضــع اللمســات النهائيــة علــى 
التشــكيل والتكتيــك اليــوم، وفــق حق مشــروع لكليهما 
بالنظــر إلــى الظفر بالــكأس، وترجمة ما نثــراه من أفكار 

خاصــة باللقــاء خال تدريبات األيــام الماضية، بوصفها 
التحضيرية لهذه المباراة.

وســيعول المحــرق فــي على اإلمكانــات الفرديــة القوية 
الفنــي  الفــارق  إلحــداث  وهاريــس  مورفــي  لاعبيــه 
للمبــاراة وقيــادة الفريــق إلــى تحقيــق الفــوز والخــروج 
مــن األوقــات الصعبــة المحتملــة التي يمكن أن يعيشــها 
الفريــق خال اللقاء. كما ســيعول علــى الخبرات العالية 
لــكل مــن الشــقيقين محمــد وأحمــد حســن، بــدر عبدهللا 
للمحافظــة على المســتويات القوية التــي قدمها الفريق 

في المباريات السابقة.
وبالتوازي مع ذلك يســعى الجهاز اإلداري والفني لفريق 
ــا لتجــاوز  ــا ومعنويًّ الرفــاع إلــى تحضيــر الاعبيــن ذهنيًّ
إخفــاق المباريــات الختاميــة للــدوري التــي انهــزم فيهــا 
الفريــق بثاثيــة نظيفــة أمــام المحــرق، وضــخ رصيــد 
جديــد مــن الثقــة والثبــات لديهــم لتقديــم مســتوياتهم 
المعهــودة في لقــاء الغد وتفادي حصــول األخطاء على 
غــرار مــا وقــع فــي المباريــات الختاميــة للــدوري العــام. 
ويتحمــل الاعبــان أونواكــو ومنصــور محترفــا الفريــق 
مســؤولية كبيــرة في قيــادة فريقهما لتقديــم أداء قوي 

ووضــع بصمــات واضحــة على األداء العــام للفريق على 
غــرار مــا قــام بــه فــي المبــاراة الســابقة حيــن نجحا في 
تســجيل السات والنقاط وحققا أرقاًما إحصائية عالية 

وقوية في التصويبات والمساعدات وااللتقاطات.
وفيمــا يبحــث فريق المحرق في لقــاء الغد عن تتويجه 
انبعــاث  منــذ  ســلمان  بــن  خليفــة  كأس  بلقــب  الثانــي 
تاريخــي  تتويــج  إلــى  يســعى  الرفــاع  فــإن  المســابقة، 

والحصول على اللقب للمرة األولى في تاريخه.
وكان المحــرق قــد توج للمرة األولى بلقب أغلى كؤوس 
السلة في الموسم قبل الماضي الذي شهد تزّين البطولة 
باسم صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر، بعــد فــوزه فــي المباراة 
النهائيــة على فريق المنامة، فيما هي المرة األولى التي 

يبلغ فيها فريق الرفاع المباراة النهائية للمسابقة.
وبلــغ الفريقــان المباراة النهائيــة عقب فوز المحرق على 
االتحــاد فــي األدوار نصــف النهائية التــي أقيمت بنظام 
لقاءيــن  فــي   ”best of 3“ مباريــات   3 مــن  األفضليــة 
متتالييــن بينمــا تفوق الرفاع على حامــل اللقب المنامة 

في األدوار نفسها بمباراتين مقابل مباراة واحدة.

أكــد مصمــم المســالك الدولــي ســيد طالب العلــوي أنه وحتــى بطولة 
اليــوم قدم الفرســان والمشــاركون مــن مختلف اإلســطبات المحلية 
مســتويات فنيــة عاليــة وراقيــة. وقــال “مــن خــال متابعتنــا الدائمة 
لمســابقات القفز بالبطوالت المحلية لمســنا مدى تطور هذه الرياضة 
واهتمــام الفرســان والفارســات بتطوير مســتوياتهم الفنيــة، لذا نحن 
نحــرص مــن خــال التنســيق المســتمر مــع األخــوة مســئولي اللجنــة 
المنظمــة ولجنــة قفــز الحواجــز التابعــة لاتحــاد الملكــي للفروســية 
وســباقات القــدرة بــأن نخلــق أجــواء تنافســية وشــيقة للفرســان من 
خال تصميم مســالك فيها صعوبة وتســاهم في تطوير مســتوياتهم 
مــن خــال االرتفاعــات التــي بلغــت 140 ســم، حيــث تمتلــك مملكــة 
البحرين العديد من الفرســان والفارســات المتميزين الذين يمتلكون 

مهارات عالية”. 

وأضــاف العلــوي “مــا لفــت أنظارنــا وأنظــار الجميــع تميــز الفرســان 
الناشــئين ودخــول عدد منهم في خط المنافســة مــع الكبار حتى في 
مسابقاتهم وهذا إن دّل فقد دّل على تطور هذه الرياضة في المملكة 
الحبيبة وحرص هؤالء الفرسان لتطوير مستوياتهم واهتمام كل من 
يقف معهم ويســاندهم، كما نتمنى في المســابقات القادمة وبطوالت 

الموسم القادم بأن نشهد مشاركة العنصر النسائي بتميز أكثر”. 
 وأشــار مصمــم المســالك الدولــي العلــوي أنهــم كمــا عــودوا الفرســان 
بأن يتنافســون في مســالك جديدة في كل مســابقة، ومع قرب ختام 
الموســم الحالــي فإن جميع الفرســان ســيبذلون قصــارى جهدهم من 
أجل الفوز بالمراكز األولى، في الوقت نفسه طالبهم بقراءة المسالك 
فــي الميدان بالشــكل الصحيح لتفادي األخطاء ومن أجل ســامتهم 

وسامة جيادهم خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة مؤخًرا. 

 مستويات فنية راقية ورائعة 

سيد طالب العلوي

باسل الدوسري إياد أحمد معيوف الرميحي

تحــت رعايــة رئيــس االتحــاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة نائب رئيــس المجلس 
األعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة تنطلق صباح اليوم عند الساعة 8 
صباًحا بطولة االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة لقفز الحواجز برعاية شــركة 
عز الخيل بأولى المســابقات لفئة الناشــئين مســابقة التأهل لمرحلة التمايز، حيث تضم 
بطولة اليوم 6 مسابقات، وينتظر أن تشهد مشاركة واسعة ومنافسات قوية بناء على 

معطيات ما شهدته البطوالت الماضية. 

 وتتوّجــه أنظــار محبــي وعشــاق ســباقات قفــز 
الحواجز إلى ميدان االتحاد الرياضي العسكري 
المنافســات  الجميــع  ينتظــر  حيــث  بالرفــه، 
القويــة في المســابقات والبطوالت التي ســتقام 
للناشــئين والكبــار، بعــد الحمــاس الــذي شــهدته 
وشــيق  مثيــر  والتنافــس  الســابقة  البطــوالت 

والمفاجآت الكثيرة التي قدمها الفرسان. 

 إياد: فريق مركز حوار سيدخل بقوة 

أحمــد وصــف  إيــاد  الدكتــور  المتألــق  الفــارس   
الفــوز  وصعوبــة  بالقويــة  البطولــة  مســابقات 
التتويــج.  منصــات  وصعــود  األولــى  بالمراكــز 
وقــال “مــع وصــول البطولة لقرب الختــام ترتفع 
مســتويات التحدي، وكل فــارس يطلق أقوى ما 
عنــده من أجل تحقيــق الفوز وحجز موقعه في 
منصــة التتويــج والظفــر بالمركــز األول، فحتــى 
المســابقة الكبــرى تحبــس األنفــاس حيــث إنــه 
حتى اللحظات األخيرة ال يمكن التكهن بمن هو 
الفائــز، وأعتقــد أن الفترة الماضيــة التي قضاها 
الجميع بعيًدا عن الحواجز كانت بمثابة الفرصة 
األوراق  وترتيــب  الحســابات  إلعــادة  المثاليــة 
مــرة أخرى”.  وأضاف “فرســان وفارســات مركز 
األيــام  فــي  جاهديــن  ســعوا  للفروســية  حــوار 

القليلــة الماضيــة التــدرب بشــكل جيــد والتهيئة 
اليــوم  مســابقات  لدخــول  والبدنيــة  النفســية 
بأعلــى جاهزيــة، الفريق ســيبذل قصــارى جهده 
مــن أجــل تحقيق المراكز األولــى والظفر بألقاب 

المسابقات التنافسية”. 

 الرميحي: مفاجآت عديدة سنشهدها 

أكــد  الرميحــي  معيــوف  الصاعــد  الفــارس 
جهوزيتــه للمســابقات، وقــال “اشــتقنا للميــدان 
وحواجــز الميــدان، الفترة الماضيــة وبعد ضغط 
كبيــر من المســابقات والبطــوالت المتتالية رجع 
الجميع ألخذ قســط من الراحة، الجميع ســيعود 
اليوم وســتكون مســابقات تحمل معها مفاجآت 
الختــام  مــن  اقتــرب  الموســم  حيــث  عديــدة، 
وبطولــة اليــوم ســتكون بمثابــة فرصــة لإلعــداد 
المثالــي لبطولة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة التــي يترقبهــا الجميــع وتعــد مــن أقــوى 
بطــوالت موســم القفــز مــن أجل تحقيــق أفضل 
النتائــج والمراتــب وصعــود منصــات التتويــج، 
البطولة األخيرة كانت رائعة وتمكنت من صعود 
جميع منصات التتويج بالمركز األول، وهو بحد 
ذاته دافع وحافز معنوي كبير لمســابقات بطولة 

اليوم”. 

 مواصلة المشوار 

أكــد  الدوســري  باســل  المخضــرم  الفــارس   
جهوزيتــه لمســابقات اليــوم التــي سيشــارك في 
مســابقاتها بثاثة خيول، وقال “أشــارك في هذا 
الموســم بجيــاد جديدة وســعيت فــي البطوالت 
الماضية للتأقلم معها في المســابقات، وســرعان 
مــا تأقلمــت معهــا، وسأســعى فــي بطولــة اليــوم 
لتحقيق أفضل المستويات خصوًصا أن البطولة 
والشــباب  الرياضــة  قائــد  اســم  تحمــل  المقبلــة 
ســيدي ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة، 
فبطولــة اليــوم أفضــل اختبــار وإعــداد للوقوف 
على مدى الجاهزية واالستعداد للبطولة الغالية 
األســبوع القــادم وهــي ختــام بطــوالت موســم 

القفز”. 
 وأضــاف أنــه ســيواصل جهــوده مــن أجــل نيــل 
بالمســتوى  مشــيدًا  والمراتــب،  المراكــز  أفضــل 
ا التوفيق  الذي يقدمه جميع المشاركون، ومتمنيًّ

للجميع في مسابقات اليوم. 

 غزوان جاهز 

 الفارس المخضرم ســامي غزوان أكد مشــاركته 
القويــة فــي بطولة اليــوم، وقال إنه بــات جاهًزا 
مــع فرســه مــس هبــه للمشــاركة والفــوز بلقــب 
بطولــة االتحــاد الملكــي التــي ترعاها شــركة عز 
وبشــكل  جيــد  بشــكل  “تدربــت  وقــال  الخيــل، 
يومي استعداًدا لهذه البطولة وعلى االرتفاعات 
والســرعة المطلوبة للفــوز بلقب الجائزة الكبرى، 
ا حيــث إنها  معتبــًرا أنــه هــذه البطولــة مهمة جدًّ
تسبق أغلى البطوالت بطولة سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفة، المنافســات لن تكون ســهلة 

اليوم فالكل سيسعى لتحقيق أفضل النتائج. 
وكان غزوان قد أثبت عودته القوية للميدان بعد 
صعوده لمنصــات التتويج في البطولة الماضية 
ببطولــة  شــارك  كمــا  متقدمــة،  بمراكــز  وفــوزه 
الميثاق التي نظمتها المحافظة الشــمالية بمركز 
صحاري للفروسية الشهر الماضي وحقق لقبها. 

 مسابقات بطولة اليوم 

عنــد  البطولــة  فعاليــات  انطــاق  المقــرر  ومــن 
الســاعة 7.45 من صباح اليوم بأولى المسابقات 
وهي المســابقة األولى لفئة الناشــئين المســتوى 
األول )مســابقة التأهل لمرحلــة التمايز( وارتفاع 
 350 المســلك  100-90 ســم، ســرعة  الحواجــز: 
الناشــئين  فئــة  الثانيــة  المســابقة  متر/ دقيقــة، 
مرحلتيــن(  علــى  )مســابقة  الثانــي  المســتوى 
ســرعة  ســم   100-110 الحواجــز:  وارتفــاع 
الثالثــة  المســابقة  متر/ دقيقــة،   350 المســلك 
األول،  المســتوى  العمــوم  مــن  المبتدئيــن  فئــة 
وهــي مفتوحــة لجميــع الفرســان )مســابقة على 
مرحلتيــن( وارتفــاع حواجزهــا: 110-100 ســم 
المســابقة  متر/ دقيقــة،   350 المســلك  وســرعة 
الرابعة للمتقدمين )السرعة ضد الزمن( وارتفاع 
حواجزها: 120-110 ســم، ســرعة المســلك 350 
متر/ دقيقة، والمسابقة الخامسة فئة المتقدمين 
مرحلتيــن(  علــى  )مســابقة  الثالــث  المســتوى 

ســرعة  ســم،   120-130 حواجزهــا:  وارتفــاع 
المســلك 350 متر/ دقيقــة، والمســابقة السادســة 
واألخيرة وهي األهم واألقوى المســابقة الكبرى 
وارتفــاع  التمايــز(  لمرحلــة  التأهــل  )مســابقة 
حواجزها: 130 - 140 ســم، سرعة المسلك 350 

متر/  دقيقة. 

وجهت صاحبة شركة عز الخيل لمستلزمات 
الفروســية هــدى جناحــي شــكرها وامتنانهــا 
الجزيليــن فــي بدايــة حديثها لســمو الشــيخ 
ناصــر بن حمد آل خليفة وإلى ســمو الشــيخ 
فيصل بن راشــد آل خليفة وجميع منتســبي 
االتحــاد والمنظميــن علــى مــا يقدمونــه مــن 
جهــود كبيــر لارتقــاء برياضة قفــز الحواجز 
واالهتمــام  “الدعــم  وقالــت  البحرينيــة.  
الكبيــران يجعانــا نضاعــف مــن جهودنا من 
أجــل المســاهمة فــي دعــم مســيرة االتحــاد 
الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة. نحــن 
فــي شــركة عــز الخيــل نفتخــر بدعــم بطولة 
االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة 
شــركاء  نكــون  وأن  اليــوم  الحواجــز  لقفــز 
فــي النجــاح مــع االتحــاد الملكي فــي تطوير 
رياضــة القفز بالمملكــة وإيماننا التام بأهمية 
هذا الدعم وبما يتماشــى مع رؤى وتوجهات 
القيــادة الرشــيدة بمملكتنــا الحبيبة في دعم 
والبطــوالت  الشــبابية  واألنشــطة  البرامــج 
أن  إلــى  جناحــي  وأشــارت  الرياضيــة”.   
تطــوًرا  تشــهد  الحالــي  الموســم  مســابقات 
وتقدًما واضحين وملموسين في مستويات 
الفرســان والمشــاركين، وهــذا يؤكــد اهتمــام 
القفــز،  مســابقات  بتطويــر  اإلدارة  مجلــس 
وتمنت أن تشــهد مشــاركة نســائية بحرينية 
أوسع خصوًصا مع وجود عدد من الفارسات 
البحرينيــات المتميــزات فــي هــذه الرياضــة، 

متمنية التوفيق للجميع في المسابقات. 

 جناحي: فخورون بالشراكة 

من تحضيرات فريق الرفاع

محمد الدرازي



تحــت رعايــة نائــب رئيس المجلس األعلــى للبيئة رئيــس االتحاد الملكي 
للفروســية وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ فيصل بــن راشــد آل خليفة، 
ينظــم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل في الثالثة مــن عصر اليوم 
الجمعة السباق الرابع والعشرين لهذا الموسم، والذي سيقام على كأس 
سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، وكأس نجله سمو الشيخ عيسى 
بن فيصل بن راشــد آل خليفة، وكأس المرحوم يوســف راشــد بورســلي 

وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

 65 مشــاركة  الســباق  وسيشــهد 
جــوادا وســط توقعــات بمنافســات 
قويــة بيــن الجيــاد للفــوز بالكؤوس 
فــي  وأقواهــا  الماليــة  والجوائــز 
ستشــهد  التــي  الكــؤوس  أشــواط 
مشاركة مجموعة من الجياد القوية 
المســتوردة والنتــاج المحلي، حيث 
الشــوط  الســباق  جمهــور  يترقــب 
الــذي ســيكون قمــة ســباق  الســابع 
ســمو  كأس  علــى  وســيقام  اليــوم، 
الشــيخ فيصــل بن راشــد آل خليفة 
“مســتورد”  األولــى  الدرجــة  لجيــاد 
مسافة 1600 متر، والجائزة 12000 
دينار، وذلك بمشــاركة 9 من الجياد 
المســتوردة القويــة والمعروفــة في 
ســبق  والتــي  البحرينــي،  المضمــار 
لهــا التنافــس فيمــا بينهــا فــي عــدة 
ســباقات، وأبرزهــا الحصــان البطــل 
“ثور كهيل ستار” إلسطبل العاديات 
ريســنغ، وبقيادة الفــارس األيرلندي 
المعــروف كولــم، والذي يســعى إلى 
مواصلة انتصاراته المتتالية بالفوز 
منــذ  الكبيــرة  الســباقات  بكــؤوس 
الموســم الماضي، وواصلها الموسم 
الجــاري بفــوزه بــكأس ولــي العهــد، 
البحريــن  وكأس  الميثــاق،  وكأس 

الذهبــي األســبوع الماضــي، وأثبــت 
خاللهــا إمكاناتــه العاليــة أنــه بطــل 
لتأكيــد  اليــوم  ويســعى  يقهــر،  ال 
تفوقه وجدارته أمام منافســيه من 
الجياد القوية المســتوردة وما يعزز 
مشــاركة حصانيــن  اليــوم  فرصتــه 
آخريــن لإلســطبل نفســه “ليــد بــاك 
روميو” الذي ســيلعب دورا تكتيكيا 
لصالــح المرشــح “ثــور كهيل ســتار” 
وكذلــك الحصــان اآلخــر “متحــدي” 
والذي ســبق له الفوز بالكأس نفسه 
الفــارس  بقيــادة  الماضــي  الموســم 
المتمــرن عبدالرحيم جاســم نفســه، 
فيمــا ســتكون المنافســة مــن جانب 
الحصــان “فيــل دو ســول” إلســطبل 
فيكتوريوس وبقيادة حسين مكي، 
والــذي جــاء ثانيــا خلف “ثــور كهيل 
ستار” األسبوع الماضي، وهو يتمتع 
بإمكانات جيدة ويســعى الســتعادة 
انتصاراته في مشاركته الثالثة هذا 
البحرينــي،  المضمــار  فــي  الموســم 
وكذلــك الحصــان “أوســتين بــاورز” 
إلســطبل رمضــان وبقيــادة عبــدهللا 
بصــورة  ظهــر  والــذي  فيصــل، 
قويــة فــي مشــاركاته هــذا الموســم 
األولــى،  الثالثــة  المراكــز  بتحقيقــه 

وجــاء ثانيا خلف “ثور كهيل ســتار” 
في كأس الميثاق. 

صراع رباعي اإلنتاج

ويقام الشــوط الســادس على كأس 
ســمو الشــيخ عيســى بن فيصل بن 
الدرجــة  لجيــاد  خليفــة  آل  راشــد 
مســافة  محلــي”  “نتــاج  األولــى 
1600 متــر والجائــزة 3000 دينــار، 
البــارزة،  الجيــاد  مــن   4 وبمشــاركة 
وحققت انتصارات ونتائج متقدمة 
في ســباقات النتاج المحلي، وسبق 
لهــا التنافــس فيمــا بينها في ســباق 
فبرايــر   15 فــي  راشــد  نــادي  كأس 
الماضــي، وتفــوق خاللهــا الحصــان 
المضمــار وبرصيــد  فــي  المخضــرم 
19 فوزا “كيبد كروســيدر” إلســطبل 
ســيقوده  والــذي  فيكتوريــوس، 
أودنهــو،  كولــم  األيرلنــدي  الفــارس 
والذي سيســعى الى رد اعتباره من 
خسارته في مشاركته األخيرة قبل 

أســبوعين حينمــا حــل ثانيــا خلــف 
الحصــان “صدارة”، وسيســتفيد من 
الحصان اآلخر لإلسطبل نفسه “ذي 
ليلعــب دورا تكتيكيــا  نايــت”  دارك 
ســتكون  فيمــا  المرشــح،  لصالــح 
الحصــان  جانــب  مــن  المنافســة 
الشــيخ  ســمو  ملــك  “دوشــانبي” 
عيســى بــن عبــدهللا بــن عيســى آل 
إيليــوت  أنــدرو  وبقيــادة  خليفــة، 
وكذلــك الحصــان اآلخــر لإلســطبل 
نفسه “حراش”، والذي يتمتع بخبرة 
كبيــرة في ســباقات النتــاج المحلي 
وبرصيــد 18 فوزا، وســيقوده اليوم 

الفارس عبدهللا فيصل. 

سباق الفرسان

ويقام الشــوط الخامــس على كأس 
بورســلي  راشــد  يوســف  المرحــوم 
“مســتورد”  التــوازن  ســباق  لجيــاد 
مســافة 2200 متر، والجائزة 2000 
دينار، وبمشاركة 10 جياد، ويتوقع 

كعــادة  مثيــرة  منافســة  يشــهد  أن 
للفرســان  المخصصــة  الســباقات 
دورا  يلعبــون  والذيــن  المتمرنيــن، 
المنافســة،  مجريــات  فــي  مؤثــرا 
أمامهــم  متاحــة  الفرصــة  وتكــون 
تكافــؤ  وســط  وجودهــم  إلثبــات 
حيــث  الفــوز،  لتحقيــق  الفــرص 
يعتبــر الفــارس عبدالرحيــم جاســم 
فــي  المتمرنيــن  الفرســان  أبــرز 
المواســم الثالثــة األخيــرة وتفــوق 
خــالل أغلــب الســباقات المخصصة 
للفرســان المتمرنيــن ممــا ســيمنحه 
األفضليــة مــع الحصــان “سســبكت 
باكــج” إلســطبل فيكتوريــوس، كمــا 
يبرز الحصان “جورج ذي فيرســت” 
وبقيــادة  المنصــوري،  إلســطبل 
أحمــد مكي، والذي قلــب التوقعات 
وخطف الفوز مع الفارس نفسه في 
مشاركته األخيرة، وكذلك الحصان 
الفــارس  بقيــادة  ســتريس”  “ميــن 
والحصــان  رضــا،  محمــد  المتمــرن 
“تقاســيم” بقيــادة علي ســمير، فيما 
سيشهد الشوط مشاركة الحصانين 
الجديديــن “موالــي” بقيادة الفارس 
الموســم  هــذا  الصاعــد  المتمــرن 
وايــن”  و”دايمونــد  نــادر،  أبراهيــم 
بقيــادة عدنــان جعفر، والــذي يعتبر 
مــن الفرســان المتمرنيــن الجيديــن، 
وحقق عدة انتصارات هذا الموسم.

الشوط األول

وبعيدا عن صراع الكؤوس، فسيبدأ 
األول  الشــوط  مــن  الجيــاد  صــراع 
التــوازن  ســباق  لجيــاد  المخصــص 
“نتــاج محلــي” مســافة 1800 متــر، 
وبمشــاركة  دينــار   2000 والجائــزة 
11 جــوادا أغلبهــا تبحث عن فوزها 
األول مما يجعل المنافسة مفتوحة 
مــع أفضليــة لبعــض الجيــاد حســب 
األوزان  وفــارق  الســابقة  نتائجــه 
مثــل الفــرس “الســعيده “ إلســطبل 
المحمديــة وبقيــادة حســين مكــي، 
غيــرل”  ريبــون  “بنــك  والفــرس 
بقيادة روزي جاسب فيما سيواجه 
الحصــان “نايــت أنــد داي” إلســطبل 
فيكتوريــوس وبقيــادة عبدالرحيــم 

جاسم عقبة عامل الوزن.

الشوط الثاني

ويقام الشوط الثاني لجياد الدرجة 
والمبتدئــات  والرابعــة  الثالثــة 

لألفرس “نتاج محلي” مسافة 1200 
متر مستقيم، والجائزة 2000 دينار، 
وبمشاركة 9 جياد يبرز منها الفرس 
“صــداره “ إلســطبل األوالد وبقيادة 
أنــدرو ايليوت، والتي تعتبر الفرس 
الوحيدة في الشــوط التي سبق لها 
األبــرز  المرشــحة  الفــوز، وســتكون 
للفــوز علــى ضــوء مســتواها الجيد 
ونتائجهــا بفوزيهــا والمركــز الثانــي 
في مشــاركاتها الثالث هذا الموسم 
وأثبتــت خاللهــا تطــورا وإمكانــات 
عاليــة رغــم صغــر عمرهــا خصوصا 
األخيــرة  مشــاركتها  فــي  بتفوقهــا 
“كيبــد  المخضــرم  الحصــان  علــى 
كروسيدر”، فيما ســتكون المنافسة 
إلــدر”  “كيتــي  الفــرس  جانــب  مــن 
إلســطبل العاديــات وبقيــادة روزي 
بصــورة  ظهــرت  والتــي  جاســب، 
جيــدة وحلــت ثالثــة في مشــاركتها 

األولى. 

الشوط الثالث

ويقام الشوط الثالث لجياد الدرجة 
خيــل  مــن  والمبتدئــات  الرابعــة 
البحريــن العربيــة األصيلــة )الواهو( 
مســافة 1200 متر، والجائزة 1500 
األفــرس  مــن   6 وبمشــاركة  دينــار، 
العربيــة، وأبرزهــا “الشــويمة 1729” 
بقيادة روزي جاسب، والتي ظهرت 
بصورة جيدة وحققت فوزها األول 
فــي  الجيــاد  نفــس  علــى  متفوقــة 
مشــاركتها األخيرة بــكأس البحرين 
الوطنــي ومع الفارســة نفســها، فيما 
ستكون المنافسة من جانب الفرس 
“المصنة 1724” التي حققت المركز 
 ”1729 “الشــويمة  خلــف  الثانــي 

وفارق الوزن لصالحها. 

الشوط الرابع

ويقــام الشــوط الرابــع لســباق جياد 
 1200 مســافة  “مســتورد”  التــوازن 
 2000 والجائــزة  مســتقيم،  متــر 
دينــار، ويتوقــع أن يتميــز بالســرعة 
نظــرا  المثيــرة؛  القويــة  والمنافســة 
 17 تبلــغ  التــي  الكبيــرة  للمشــاركة 
جــوادا ظهــرت بمســتويات ونتائــج 
هــذا  مشــاركاتها  خــالل  متفاوتــة 
الموسم، ولكن مع أفضلية للحصان 
“جيــم روكفورد” ملك ســمو الشــيخ 
خالــد بن علي بن عيســى آل خليفة 
وبقيــادة الفارس المخضــرم جيمي 
كويــن، حيث ظهــر الحصان بصورة 
جيدة في مشاركاته الثالث، وحقق 
األولــى  الثالثــة  المراكــز  خاللهــا 
ومتفوقا علــى مجموعة من الجياد 
المشــاركة نفســها، وكذلــك الحصان 
“منشد” إلسطبل الصيرفي وبقيادة 
ظهــوره  بعــد  جاســم  عبدالرحيــم 
الثانــي  المركــز  وتحقيقــه  الجيــد 
فــي مشــاركته األخيــرة، كمــا يبــرز 
الحصــان “بالي أوربــان” ملك زهراء 
علــي  وبقيــادة  عبــدهللا،  إبراهيــم 
ســمير، والــذي حقــق المركــز الثاني 
مرتيــن قبــل تراجعــه في مشــاركته 

األخيرة. جانب من المنافسات

المرحوم يوسف بورسليسمو الشيخ عيسى بن فيصلسمو الشيخ فيصل بن راشد

توقعات بمنافسات قوية وسط مشاركة 65 جواًدا
صــراع قــوي ومثيــر علــى كــؤوس فيصــل بن راشــد وعيســى بــن فيصــل وبورســلي

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

لتشــجيع أطفالنــا علــى ممارســة الرياضــة فــي الهــواء الطلق، في عصر بــات يخيم عليــه اإلفراط في 
اســتخدام األجهــزة اإللكترونيــة مثل الهواتف الذكية والحواســيب اللوحية وأجهــزة ألعاب الفيديو 
ا على أولياء األمور االنتباه أكثر لمراحل النمو العقلي والبدني  لدى األطفال، أصبح من الضروري جدًّ

ألطفالهم.

يقيــم  القضيــة،  هــذه  علــى  الضــوء  ولتســليط 
نــادي  مــع  بالتعــاون  البحريــن  رويــال  مستشــفى 
البحرين للتنس ونادي كينجز أللعاب القوى اليوم 
التكنولوجيــا  وســائل  مــن  خــاٍل  رياضــي  مخيــم 
المختلفــة والمخصــص لألطفال وأوليــاء أمورهم 
بهدف تشجيع األطفال على ممارسة الرياضة في 
الهــواء الطلــق وكذلــك علــى تقويــة رابطــة أولياء 
األمــور وأطفالهم من خالل مشــاركتهم رياضاتهم 

المفضلة.
 وســوف يقــام المخيم فــي نادي البحريــن للتنس 
اليــوم الجمعــة من الســاعة الثالثة وحتى الســاعة 
الرابعــة عصــًرا. وهــو مخيــم مجانــي يدعــم فكرة 
التواصل بين األهل وأطفالهم من خالل المشاركة 

في فعاليات عديدة مثل ممارســة رياضة اليوجا، 
والتنس والعديد من الرياضات المميزة األخرى.

وقــال رئيس نــادي البحرين للتنس خميس المقلة 
ا للتعاون مع مستشــفى رويال  “نحــن ســعداء جــدًّ
البحريــن ونادي كينجز أللعاب القوى لتنظيم هذه 
الفعاليــة. فــي هــذا العصــر، يحتــاج األطفــال لمــن 
يدعمهــم ويشــجعهم علــى االبتعــاد عــن األجهــزة 
الرقميــة وقضــاء وقــت أكثــر فــي الهــواء الطلــق 
والذي بدوره سوف يعزز الصحة العقلية والبدنية 

لديهم”.
وقــال الرئيــس التنفيــذي فــي مستشــفى رويــال 
البحريــن شــريف ســعدهللا قائــاًل: “إن أطفــال هذا 
العصر يستخدمون التكنولوجيا بشكل أكبر بكثير 

من أيام طفولتي. فالنظر إلى الشاشــات بات أمًرا 
ــا. يجــب موازنــة هــذه العــادة مع األنشــطة  طبيعيًّ
األخــرى مثــل ممارســة الرياضــة. فالرياضة تلعب 
ــا فــي تمتع األطفال بصحــة جيدة، فهي  دوًرا مهمًّ
الطفــل،  عظــام وعضــالت  تحســين  فــي  تســاهم 
وترفــع من مســتوى اللياقــة البدنيــة، وتعمل على 
تحســين النــوم، وتعمــل أيًضــا علــى تعزيــز الثقــة 
بالنفــس ودعــم الحياة االجتماعية. يســرنا تقديم 
شــكرنا العميــق لنادي كينجز أللعــاب القوى وأيًضا 

لنادي البحرين للتنس لتنظيم هذه الفعالية”.

وأكــد مايكل بورســت، العضــو المنتــدب في نادي 
كينجــز أللعــاب القــوى، أهمية هــذه الفعاليــة قائاًل 
الهــواء  فــي  المختلفــة  النشــاطات  ممارســة  “إن 
صحــي!  حيــاة  نمــط  تعزيــز  علــى  تعمــل  الطلــق 
والنشــاط البدني ألولياء األمور يعطي مثااًل رائًعا 

ألطفالهم”.

اللجنة اإلعالمية

مخّيم توعية من خطر األجهزة اإللكترونية

خميس المقلة
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نادي البحرين 
 للتنس يتعاون 
مع مستشفى 

رويال البحرين



برشلونة الصلب
كال جيرار بيكي مدافع برشلونة المديح لفريقه على إيقاف خطورة مانشستر يونايتد 
فــي الفــوز 0-1 فــي أولد ترافورد ليقتنص الفريــق الكاتالوني األفضلية في مواجهتهما 

في دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحســم هــدف لوك شــو المبكــر بالخطأ في 
مرمــى فريقــه يونايتد بعــد ضربة رأس من 
لويــس ســواريز مبــاراة الذهــاب المتكافئــة 
ليحقــق برشــلونة فــوزه األول فــي خمــس 
محــاوالت فــي أولــد ترافــورد فــي البطولة 

القارية.
وأبلغ بيكي الصحافيين ”قدمنا أداء دفاعيا 
مذهــا. كان أفضــل أداء دفاعــي لنــا هــذا 
الموســم. الهــدف المبكــر أراح أعصابنا وكنا 
نعلــم كيفية التأقلم مــع الوضع وحقيقة أن 

شباكنا لم تهتز ستساعدنا كثيرا.
”اللعب هنا صعب جدا فهذا ملعب تاريخي 
وأجواء مذهلة وتكون تحت ضغط كبير“.

وجــاء هــدف المبــاراة بعد تمريــرة عرضية 
مــن ليونيل ميســي رغــم أن قائد برشــلونة 
كان بــدون خطــورة فيما تبقــى من المباراة 
بعــد إصابــة فــي الوجــه عقــب تدخــل مــع 

كريس سمولينج مدافع يونايتد.
وقــال إرنســتو بالبيــردي مــدرب برشــلونة 
إصابتــه  بعــد  براحــة  يشــعر  لــم  ”ميســي 

فــي الوجــه. ســيخضع للكشــف لنــرى مــدى 
اإلصابــة فقــد كانــت قويــة وتركــت كدمــة 

كبيرة“.

وأضاف ســيرجيو بوســكيتس العب وسط 
برشــلونة ”كانــت ضربــة قويــة وتركــت أثرا 
ونزف كثيرا. من الواضح أنه لم يكن يشعر 

براحة لكنه لعب بشــجاعة وبأفضل طريقة 
ممكنة كما يفعل دائما“.

مــن  أكثــر  فــرص  علــى  يونايتــد  وحصــل 

لكنــه  اإلســباني  الــدوري  منافســه متصــدر 
لــم يســدد أي كــرة على المرمــى ولم يختبر 
مارك-أندريــه تيــر شــتيجن حــارس الفريق 

الضيف.
وقــال بالبيــردي ”نرحــل عن هنــا ونحن في 
موقف جيد لكننا نعلم أن المنافس سيقدم 

كل ما لديه خارج أرضه“.
وقال بيكي ”ال يوجد أي ســبب للتفكير في 
انتهــاء المواجهة بعــد ما حدث ضد باريس 

سان جيرمان“.
وتابــع ”باريس ســان جيرمان كان المرشــح 
األبرز ولعب بشكل أفضل مما بدا. في كرة 
القــدم يمكــن أن يحدث أي شــيء لذا علينا 

التركيز بشدة“.

سولشار يأمل في االنتفاض

وكاالت

الجمعة 12 أبريل

الدوري االنجليزي
الجولة 34

نيوكاسلليستر 22:00

الدوري األلماني
الجولة 29

شالكهنورنبرغ 21:30

الدوري الفرنسي
الجولة 32

ليوننانت 21:45

يعلم أولي جونار سولشــار مدرب مانشســتر يونايتد جيدا كيفية النهوض في دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم ويأمل في أن يكرر فريقه ما فعله أمام باريس سان جيرمان 

الشهر الماضي عندما يحل ضيفا على برشلونة باستاد نو كامب األسبوع المقبل.

وخســر يونايتــد، الــذي ســقط 1 - صفــر 
أمــام برشــلونة فــي أولــد ترافــورد فــي 
ذهــاب دور الثمانيــة يــوم األربعــاء، على 
أرضــه فــي الدور الســابق 2 - صفــر أمام 
باريــس ســان جيرمــان قبــل أن ينتفــض 
فــي اإليــاب بانتصــار 1-3 فــي العاصمــة 

الفرنسية.
بالراحــة  النتيجــة شــعورا  هــذه  وتمنــح 
للمدرب النرويجي بإمكانية تأهل فريقه 
إلى الدور قبل النهائي رغم أن برشــلونة 
لم يخســر على أرضه في آخر 30 مباراة 
في البطولة األوروبية األبرز منذ 2013.
وقــال سولشــار الــذي أحــرز هــدف فــوز 
يونايتــد باللقــب فــي 1999 فــي الوقــت 
بايــرن  ضــد  الضائــع  بــدل  المحتســب 
ميونيــخ باســتاد نــو كامــب فــي واحــدة 
من أبــرز االنتفاضات في تاريخ البطولة 

”األداء ضد باريس سان جيرمان يمنحنا 
األمــل والشــعور بالراحــة بأننــا نســتطيع 

فعلها لكننا نلعب أمام المرشح.
”الفــوز هناك ســيكون إنجــازا أكبر بالنظر 
إلى تاريخ برشلونة وعدم خسارته على 
أرضه لكننا نستطيع فعلها. ال يوجد شك 

في ذلك“.
ورغم فشل ماركوس راشفورد وروميلو 
مــارك- مرمــى  تهديــد  فــي  لوكاكــو 
أندريــه تيــر شــتيجن حــارس برشــلونة 
يونايتــد  مهاجمــي  أن  سولشــار  يؤمــن 

سيحصان على الفرص في إسبانيا.
وقــال ”نســتطيع تهديد مرمــى المنافس 
سواء أن لعب روميلو أو راشفورد أو أي 

العب آخر فعلينا صنع الفرص لهم.
”يجــب علينا اســتغال فرصنا. يجب أن 
تكــون منافســا عنيدا هناك. نعلــم أننا لن 

نصنع العديد من الفرص. علينا استغال 
ما نحصل عليه“.

وأضــاف ”يجب أن نضغــط بقوة ونتقبل 
األمــور  لحســم  سيســعى  المنافــس  أن 
الضغــط  علينــا  يجــب  علينــا.  والقضــاء 
واالنطاق في هجمات مرتدة والحفاظ 

على الكرة بشكل أفضل مما فعلنا“.

وتابع ”فزنا خارج أرضنا على يوفنتوس 
وباريــس ســان جيرمــان وعلينــا الذهاب 
إلــى برشــلونة وتحقيــق االنتصــار. نعلــم 
أننــا نملــك العديــد مــن االحتمــاالت فــي 
هــذه المواجهــة. ال وقــت للتفكيــر حاليــا 
فــي مســتوانا علــى أرضنا. علينــا التطلع 

للمستقبل“.

أولي جونار سولشار 

وكاالت

وكاالت

قــال جــوردان هندرســون قائــد ليفربول متصدر الــدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم إن األداء الجيد في مركز العب الوســط المتقدم مع 
المنتخب اإلنجليزي ساهم في إقناع مدربه يورجن كلوب بإمكانية قيامه بدور أكبر في الهجوم مع الفريق.

واعتاد المدرب األلماني على وضع هندرسون في مركز العب الوسط 
المدافــع منــذ توليــه مســؤولية تدريــب الفريــق وطالب الاعــب البالغ 
عمره 28 عاما بكبح جماح نزعته الهجومية وااللتزام أمام المدافعين 
األربعــة. وقــال هندرســون للصحفييــن ”يمكننــي اللعب فــي المركزين 
والمدرب يرى إمكانية قيامي بذلك. هذا ما يريده ويحتاجه بالضبط.

”أشعر بأريحية أكثر في مركز العب الوسط المتقدم مع المنتخب من 
خال صنع الفرص والقيام بما يمتعني في الملعب.

”أشــعر أنه يمكنني تقديم الكثير في مركز العب الوســط المتقدم. لقد 
تحدثــت مع المدرب ومن الواضح أنه شــاهد مباريــات إنجلترا ويبدو 

أنه فكر في األمر“.
ووضــع كلــوب قائد الفريق فــي الجانب األيمن من ثاثي الوســط في 

اخر مباراتين لليفربول وتألق هندرسون خال المباراتين.
وســجل هندرســون الهــدف الثالــث لفريقــه بعــد مشــاركته كبديــل في 
الفوز 1-3 على ساوثامبتون في الدوري يوم الجمعة الماضي وساهم 
فــي صنــع الهــدف الثاني في فوز ليفربــول 2 - صفر على ضيفه بورتو 

في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثاثاء الماضي.
وســاهم انضمــام فابينيــو فــي بدايــة الموســم فــي اتخــاذ قــرار دفــع 

هندرسون لألمام قليا بسهولة.
وأضاف هندرسون ”في اخر عامين لم نملك العبا مثل فابينيو يؤدي 

هــذا الــدور لذلــك كان ينبغــي علــي التأقلــم. لكــن بقدومــه أعتقــد أنــه 
منحني الفرصة للتقدم قليا“.

ويستضيف ليفربول، الذي يتصدر الدوري الممتاز بفارق نقطتين عن 
مانشســتر ســيتي الــذي خــاض مبــاراة أقل، تشيلســي صاحــب المركز 

الثالث يوم األحد المقبل في المسابقة.

جوردان هندرسون

هندرسون يستمتع بالدور الجديد
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جيرار بيكي

القــدم  لكــرة  القبرصــي  االتحــاد  أجــل 
مباريات الدرجة الثانية مطلع األسبوع 
المقبــل عقــب تحذيــرات مــن االتحــاد 
األوروبــي للعبــة تتعلــق باالشــتباه فــي 

التاعب بنتائج مباريات.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  وســيجتمع 
القبرصــي يوم الثاثاء المقبل لدراســة 
تغييــر اللوائــح للقضــاء علــى أي فســاد 
نقــاط والهبــوط  بمــا فــي ذلــك خصــم 
أو شــطب أي فريــق يثبــت تاعبــه في 

النتائج.
وسيشهد االجتماع أيضا دراسة خفض 
عدد أندية المســابقة من 16 فريقا إلى 
ثمانية بداية من موسم 2019 - 2020.

وذكرت صحيفة قبرص ميل أن  «
االتحاد القبرصي تلقى العديد 

من خطابات التحذير من االتحاد 
األوروبي تتعلق بمباريات في 

الدرجة الثانية. وحققت الشرطة 
في أربع من هذه المباريات 

بالفعل.

وكاالت

االتحاد األوروبي 
يحذر قبرص

وكاالت

حصلــت الواليــات المتحدة حاملة اللقب والبلد المســتضيف على فرصة الثأر 
لغيابهــا عــن كأس العالــم 2018 بمواجهة بنما وترينيــداد وتوباجو في الكأس 

الذهبية لكرة القدم.

وفازت بنما 1-2 على كوســتاريكا في 
آخــر مباراة فــي تصفيات كأس العالم 
وتســببت هذه النتيجــة باإلضافة إلى 
خسارة أميركا في ترينيداد في تأهل 
بنمــا ألول إلــى البطولــة التــي أقيمــت 
للمــرة  أميــركا  وغيــاب  روســيا  فــي 

األولى منذ 1986.
الشــمالية  أميــركا  اتحــاد  وقــال 
والوســطى والكاريبــي )الكونــكاكاف( 
إن جويانــا، وهــو واحد مــن منتخبين 
مــرة،  ألول  البطولــة  فــي  يشــاركان 

ستكمل عقد المجموعة الرابعة.
المجموعــة  فــي  كوســتاريكا  وتلعــب 
هايتــي  مــن  كل  بجانــب  الثانيــة 
ونيكاراجــوا وبرمودا المشــاركة ألول 
مــرة فيمــا تلعب هنــدوراس وجاميكا 

والسلفادور وكوراساو في المجموعة 
القرعــة منتخبــات  الثالثــة. وأوقعــت 
المكســيك، الفائــز باللقب ســبع مرات، 
وكنــدا وكوبــا وجــزر المارتينيــك فــي 

المجموعة األولى.
وتنطلــق البطولــة يــوم 15 يونيــو في 
جــزر  ضــد  كنــدا  بمواجهــة  باســادينا 
كوبــا.  ضــد  والمكســيك  المارتينيــك 
فــي  شــيكاجو  فــي  النهائــي  ويقــام 

السابع من يوليو.
فــي  المشــاركة  المنتخبــات  وزادت 
نســخة العــام الحالــي مــن 12 إلــى 16 
وألول مــرة منــذ انطاقهــا فــي 1991 
تستضيف ثاث دول البطولة إذ تقام 
وكوســتاريكا  جاميــكا  فــي  مباريــات 

بجانب أميركا.

فرصة الثأر

وكاالت

أكــد ميــان والــد الصربــي لوكا يوفيتش أن نجلــه يعتزم البقاء مع اينتراخــت فرانكفورت األلماني الــذي يدافع عن صفوفه 
معارا من بنفيكا البرتغالي، على رغم اهتمام برشلونة اإلسباني بضمه، وذلك في تصريحات صحافية نشرت الخميس.

وأفــادت تقاريــر مؤخــرا أن حامــل لقب 
الدوري اإلســباني يتقدم أندية أوروبية 
عــدة مهتمــة بالتعاقــد مع الاعــب البالغ 
مــن العمــر 21 عامــا، والــذي ســجل 24 
هدفــا للفريــق األلمانــي حتــى اآلن فــي 
مختلف المســابقات هذا الموسم، وقاده 
الــى الدور ربع النهائي لمســابقة الدوري 

األوروبي “يوروبا ليغ”.
عــن  األلمانيــة  “بيلــد”  ونقلــت صحيفــة 
والــد يوكيتــش أن “لــوكا تلقــى العديــد 
)لانتقــال(، وأحدهــا مــن  الطلبــات  مــن 

برشلونة، لكنه ليس مهتما”.
قــادرا  كان  مــا  اذا  يعــرف  “ال  أضــاف 
علــى لعــب كرة القــدم هناك )فــي النادي 
اإلســباني(، يريــد أن يبلــغ دوري أبطــال 
معــه”،  ويبقــى  اينتراخــت  مــع  أوروبــا 

دورتمونــد  بوروســيا  أن  الــى  مشــيرا 
وشالكه األلمانيين، وأرسنال اإلنكليزي، 

أبــدت  التــي  األنديــة  ضمــن  مــن  هــي 
اهتمامها بالتعاقد معه.

يوفيتش سيبقى في فرانكفـورت
وكاالت

ســيعود باريــس ســان جرمــان بلقبــه الثاني تواليا والســادس في آخر 7 مواســم، بحال تفاديه الخســارة علــى أرض صاحب 
المركز الثاني ليل عندما يلتقيان األحد في قمة المرحلة الثانية والثاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكانــت الفرصــة ســانحة لســان جرمــان لضمــان لقــب “ليــغ 1” 
األحد الماضي بعد إهدار ليل تقدمه على أرض رينس وانتهاء 

مباراتهما بالتعادل)1-1(.
لكــن الفريــق الباريســي، فوجــئ علــى أرض ملعبــه بــارك دي 
برانــس مــن ستراســبورغ الــذي عندمــا تقــدم عليــه 1-2 حتــى 
الدقائــق العشــر األخيرة، قبل أن يمنحــه المدافع األلماني تيلو 

كيرر نقطة التعادل 2-2.
لكــن مع ابتعــاد فريق المدرب االلماني تومــاس توخيل بفارق 
20 نقطة عن الفريق الشــمالي، ســيكون بحاجة لنقطة وحيدة 
كــي يضمــن اللقــب حســابيا، وإن كان قــد ضمنــه منطقيــا منــذ 
فتــرة طويلــة، علما بأن ســان جرمــان يملك مبــاراة مؤجلة مع 

نانت يخوضها األربعاء المقبل.
وقــال قائــد ســان جرمــان البرازيلي تياغو ســيلفا لقنــاة النادي 
“لدينــا فرصة التتويــج في ليل. في مباراة الذهاب )1-2( لعبنا 
جيــدا. فريقهــم خطيــر جــدا خصوصــا علــى أرضــه. تســتحق 

البطولة مباراة من هذا النوع بين المتصدر ووصيفه”.
وتابع الاعب البالغ 34 عاما “المباراة بمثابة النهائي. ســتكون 

مباراة رائعة وآمل في التتويج بعد نهايتها”.

نقطــة اللقــب

تياغو سيلفالوكا يوفيتش
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إعداد: طارق البحار
الحقيقة ان صحة القلب من االمور الحيوية التي يوليها الكثيرون اهمية كبيرة، نظرا للتأثير االيجابي الكبير الذي تعكسه حال قلوبنا المعافاة على صحتنا بشكل 

عام، وال يمكن تحقيق نظام حياتي صحي من دون قلب ينبض بالصحة والعافية. 

االمـــراض شيوعا  اكثر  مــن  القلب  امـــراض  ان  والــمــعــروف 
بالوفاة الاللف  تتسبب  ان  ويمكن  العالم  الناس حول  بين 
ــعــادات  ــنـــاس. وتــلــعــب ال االفــــراد مــن كــافــة االعــمــار واالجـ
الغذائية والحياتية الخاطئة وقلة االهتمام بالصحة، دورا 
بارزا ومباشرا في اعتالل صحة القلب واالصابة باالمراض 

الخطيرة والمميتة.
االمــراض  من  قلبك  صحة  على  بالحفاظ  ترغب  كنت  ان 
ــيــك بــعــض الــنــصــائــح  وتــتــمــتــع بــقــلــب حـــديـــدي وســلــيــم، ال
وجمعية  القلب  المــراض  االميركية  الكلية  اوردتــهــا  التي 
التوجيهات  هذه  السنوي.  اجتماعها  في  االميركية  القلب 
القلبية  االزمــات  من  للوقاية  الطرق  افضل  هي  والنصائح 
والسكتة الدماغية والجلطات، وتسهم في تغيير سلوكيات 

االفراد نحو حياة صحية مستديمة:

الحفاظ على مستوى منخفض لضغط الدم

على  الــحــفــاظ  ضـــرورة  على  الــجــديــدة  التوجيهات  تــؤكــد 
كافة االشخاص  الدم من قبل  مستوى منخفض ل ضغط 
خصوصا الذين لديهم تاريخ عائلي 

ــة بـــــامـــــراض  ــ ــابـ ــ ــالصـ ــ لـ
القلب.

الكوليسترول المنخفض

الــكــولــيــســتــرول المنخفض  ــان  الــــدم، فـ كــمــا ضــغــط 
القلب.  صحة  على  الحفاظ  في  كبير  بشكل  يسهم 
مستوى  ورافــع  الضار  الكوليسترول  خفض  ويمكن 
الكوليسترول النافع من خالل تناول الطعام الصحي 

وممارسة الرياضة واالقالع عن التدخين.
ــنــصــائــح، ينصح  وفـــي حـــال لـــم تــنــفــع هـــذه ال
بمراجعة الطبيب الذي ينصح بالوسائل 
الكوليسترول  كيفية خفض  الطبية 

المرتفع.

الوزن المثالي

ال بــد مــن الــحــفــاظ عــلــى وزن 
بقاء  لضمان  ومثالي  صحي 
ــة حــديــديــة  الــقــلــب فـــي حــال
ــك مـــن خــالل  ــ عــالــيــة، وذلـ
صحي  غذائي  نظام  اتباع 
على  اســاســي  بشكل  يعتمد 
ــفــواكــه والــحــبــوب  الــخــضــروات وال
المصنعة  االطــعــمــة  وتــجــنــب  ــاك  ــمـ واالسـ

وممارسة الرياضة.

النشاط البدني
وجدت دراسات عديدة ان الجلوس لوقت طويل يمكن ان 
يعجل بالوفاة المبكرة، وبالتالي يجب الحفاظ على نشاط 
على  الحفاظ  لضمان  يوميا  الحركة  وزيــادة  مستمر  بدني 

القلب سليم ومعافى.
 150 لمدة  الرياضة  ممارسة  بضرورة  التوجيهات  وتنصح 
التدريبات  من  دقيقة   75 او  اسبوعيا  االقــل  على  دقيقة 

البدنية القاسية لتقوية القلب وحمايته من االمراض.

استخدام االسبرين عند الحاجة

االسبرين  تناول  باهمية  يسمعون  الكثيرين  ان  مع 
لحماية القلب، اال ان دراسات عدة ركزت على اهمية 
عرضة  االكثر  االشخاص  قبل  من  العقار  هذا  تناول 

الزمات قلبية وذلك بجرعات منخفضة. 
اال أن ابحاثا جديدة حذرت من هذا الدواء كونه قد 
يزيد من احتماالت حدوث نزيف في األمعاء خاصة 

لدى االشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة.
اللجوء  بــعــدم  القلب  مــرضــى  الــتــعــديــالت  ونصحت 
بــعــض االعـــــــراض مثل  عــــالج  بــعــد  اال  لــالســبــريــن 
ال  أنه  مؤكدة  والسكري،  الدم  وضغط  الكوليسترول 
ينبغي وصف هذا الدواء سوى لألشخاص فوق سن 

السبعين.

ممارسة الرياضة والنشاط البدنين يساعدان على تقوية القلب

نصائح للحصول على “قلب حديدي”

الحازوقــة مشــكلة مؤقتــة قــد تضع اإلنســان في مواقــف محرجة أحيانــًا، أو قد ال 
تستجيب لمحاولة التغلب عليها بشرب الماء. 

األكل  نتيجة  عــادة  الحازوقة  وتحدث 
تــنــاول  بــســبــب  بــســرعــة، أو  ــشــرب  ال أو 
بعض األدوية، أو ابتالع هواء أثناء بلع 
على  الجسم  مــن  فعل  كــرد  أو  الطعام، 
التوتر والقلق أو البكاء. إليك مجموعة 
من الطرق الطبيعية السهلة للتغّلب على 

الحازوقة:
* تناول بضع مالعق من اللبن )الزبادي( 

لتعديل مستويات الحموضة في المعدة 
سريعًا، وإيقاف الحازوقة المستمرة.

آلية  لتخفيف  فــّعــالــة  وسيلة  العسل   *
الحازوقة وإيقافها.

* مضغ شريحة من الزنجبيل أو تناول 
تخفيف  على  يساعد  الزنجبيل  شــاي 
وضمان  الهضم،  وتحسين  المعدة  توتر 

عدم معاودة الحازوقة.

اللبن الزبادي إليقاف الحازوقة

الثاني  النوع  السكري  بمرض  اإلصابة  تحدث 
بدرجة  الـــدم  فــي  السكر  نسبة  ترتفع  عندما 
كبيرة جًدا، وتكمن الخطورة في المضاعفات 
القلب والعينين  المرض على  التي قد يسببها 
والكلى واألعصاب والقدمين، ومع ذلك يمكن 
السيطرة على المرض من خالل تناول بعض 
قد  وحدها  العقاقير  لكن  الــدوائــيــة،  العقاقير 
تفشل في السيطرة على المرض في الحاالت 
لذلك  المفرطة،  السمنة  تعاني  التي  المتقدمة 
يعد ضروريا ممارسة الرياضية بشكل منتظم 
مع  ومــتــوازن،  صحي  غذائي  نظام  إتباع  مع 
وقد  المستهلكة،  السكر  كميات  مــن  التقليل 
يكون تطبيق هذا صعبا، نظرا لتعجل البعض 
يسهل  الــذي  السريع  الطعام  على  واعتمادهم 
تــنــاولــه عــنــد الــتــنــقــل، وخـــاصـــة فـــي الــصــبــاح 
المليئة  اإلفطار  وحبوب  البيضاء  كالمعجنات 
صحية،  تبدو  التي  الحبوب  ــواح  وألـ بالسكر 
عالية  نسبة  على  تحتوي  الحقيقة  في  لكنها 

من السكر ونسبة كبيرة من الدهون.
بدال من ذلك تنصح رابطة مرضي السكري في 

بريطانيا بتناول بعض الفواكه الطازجة القليل 
الطعام  تــنــاول  ــرورة  ضـ حــال  المكسرات  مــن 
التخلي  أن  الــرابــطــة  ــدت  الــتــنــقــل، وأكــ أثــنــاء 
وجبة  وتناول  الصباحية،  اإلفطار  وجبة  عن 
أو  بالسكر،  التنقل مليئة  أثناء  خفيفة سريعة 
الحبوب في صندوق  الــواح  وضــع قطعة من 
بالصحة،  ضار  شيء  بالطفل،  الخاص  الغداء 
على المدى الطويل، وتشير إرشادات الصحة 
 30 من  أكثر  استهالك  عــدم  على  البريطانية 
العديد  لكن  للبالغين،  يومًيا  السكر  من  غــرام 

من ألواح الحبوب تحتوي على كمية أكبر من 
الكمية الموصى بها.

ــرغــم مــن أن الــفــاكــهــة تــحــتــوي على  وعــلــى ال
المصابون  األشخاص  ُينصح  يــزال  ال  السكر، 
ــــداء الــســكــري بــتــنــاولــهــا ألنــهــا تــحــتــوي على  ب
الصناعية  بالسكريات  مقارنة  طبيعي  سكر 
تحتوي  األخرى،كما  األطعمة  في  الموجودة 
الضرورية  والمعادن  الفيتامينات  لي  الفاكهة 
مليئة  فــهــي  الــمــكــســرات  أمـــا  الــجــســم،  لصحة 

بالدهون الصحية واألوميغا 3.

عــدم اســتهالك أكثــر مــن 30 غرامــا يومًيــا للبالغيــن

نصائح صحية جيدة لتجنب ارتفاع السكر

تعتبــر الرياضــة ســاحًا فعــاالً لمحاربــة الصــداع النصفــي؛ إذ تعمــل علــى تهدئــة الجهــاز 
العصبــي المركــزي وتثبيــط األلــم، وهرمونــات التوتــر النفســي وزيــادة إفــراز هرمــون 

اإلندورفين، الذي يسهم في الشعور بالراحة والتحسن.

وأوضح طبيب األعصاب األلماني الدكتور 
التحمل  قوة  رياضات  أن  راور  سباستيان 
المشي  مــثــل  ــغــرض،  ال لــهــذا  مناسبة  تــعــد 
ــوب الــدراجــات  والــركــض والــســبــاحــة وركــ
ــكــارديــو، أي  الــهــوائــيــة، وكــذلــك تــمــاريــن ال
الــتــمــاريــن عــلــى األجــهــزة الــريــاضــيــة، مثل 

جهاز الركض الكهربائي، بمعدل ال يقل عن 
 40 لمدة  أسبوعيًا  إلى ثالث مرات  مرتين 

دقيقة في المرة الواحدة.
ــريـــاضـــات الــتــنــافــســيــة غير  بــيــنــمــا تــعــد الـ
تــعــزز فــرص حــدوث  نــظــرًا ألنــهــا  مناسبة؛ 

نوبات الصداع النصفي.

حّثت نتائج دراســة جديدة من يتناولون طعامًا غنيًا بالدهون على زيادة أكل 
الطماطم والصلصة والكاتشــاب للوقاية من ســرطان الكبد. ويتســبب األفراط 
فــي أكل الدهــون فــي تزايد االلتهابــات وحدوث ما ُيعرف بالكبــد الدهني، وهو 

أحد عوامل نمو أورام الكبد.

وأظــهــرت الــدراســة التي أجــريــت في 
الطماطم  أن  األميركية  تافت  جامعة 
لمحاربة  رائــعــة  توليفة  على  تحتوي 
ــة عــنــصــر  ــ ــاصـ ــ ــان الـــكـــبـــد وخـ ــ ــرطـ ــ سـ
الــلــيــكــوبــيــن الــــذي يــنــشــط بــعــد طهي 

الطماطم.
ــفـــة الــصــحــيــة  ــيـ ــتـــولـ ــاز الـ ــتــ ــمــ ــ وت

ــيــن  ــع ب ــمــ ــجــ ــ ــال ــ لـــلـــطـــمـــاطـــم ب
وب9  وإي  سي  فيتامينات 

إلــــــى جــــانــــب الـــمـــعـــادن 
وعـــنـــصـــر الــلــيــكــوبــيــن 

واأللياف.
وقـــــد تـــســـبـــب انـــتـــشـــار 
الغربي  الغذائي  النظام 

الدهون  تــزايــد حجم  فــي 
الــحــيــوانــيــة على  ــة  ــاصـ وخـ

والسجق  والــبــرغــر  فالبيتزا  الــمــوائــد، 
ــوم الـــمـــصـــنـــعـــة كـــالـــالنـــشـــون  ــحــ ــ ــل ــ وال

والبيبروني غنية بهذه الدهون.

خلصت دراسة جديدة مثيرة للقلق إلى أن تناول وجبات سريعة مليئة بالدهون 
والدسم يمكن أن يكون له تأثير شبه فوري على األوعية الدموية والخايا. 

والبيتزا  البرغر  بــأن  الــدراســة  وتــقــول 
إلى  يـــؤدي  أن  يمكن  النقانق  ولفائف 
السبب  يعتبر  ــذي  ال الشرايين  تصلب 
والسكتات  القلبية  للنوبات  الرئيسي 
ــالل فــتــرة قــصــيــرة من  ــدمــاغــيــة، خـ ال

تناوله.
ــأن مـــثـــل هـــذه  ــ ــة بـ ــ ــدراسـ ــ ــتـــرح الـ ــقـ وتـ
المنتجات تعمل على إحداث تغييرات 

فـــي دهـــــون الـــــدم وتــضــعــف جــــدران 
ــتــي تــصــبــح أكــثــر سمكًا  ال الــشــرايــيــن 

وصالبة.
ــة عــلــى مــجــمــوعــة  ــدراســ ــ وأجـــريـــت ال
بالدهون  حقنها  تــم  التي  الفئران  مــن 
بأن  وتبين  والكربوهيدرات،  المشبعة 
أصبحت  مــا  ســرعــان  الفئران  شرايين 

أكثر صالبة.

الصداع.. الحركة وصفة عالج

الطماطم للوقاية من سرطان الكبد

خطر الوجبات السريعة
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يقــدم الشــاي األخضــر العديــد مــن الفوائد الصحية نظــرا الحتوائه على مكونــات مضادة لألكســدة وعناصر غذائية ضرورية تســهم في 
تحسن وظائف األجهزة الرئيسية بالجسم.

الصحية  الفوائد  أهم  من  مجموعة  ديلي”  “ميديكال  موقع  عرض 
الوزن، والوقاية  الدماغ، وتقليل  أداء  للشاي األخضر منها تحسين 

من أمراض خطيرة خاصة السرطان.
وظائف  يحسن  األخضر  الشاي  الــدمــاغ:  أداء  يحسن 

مــادة  وهــي  الكافيين  على  يحتوي  فهو  ــدمــاغ،  ال
محفزة تقاوم الناقل العصبي المثبط الذي يسمى 
“أدينوسين” مما يزيد من تركيز الناقالت العصبية 

الــتــي تــحــســن نــشــاط الـــمـــخ. ويــســهــم الــشــاي 
ــذاكــرة وتحسين  ال تقوية  فــي  أيــضــا  األخــضــر 

الحالة المزاجية واالنتباه.
ــوزن: يــدعــم الــشــاي  ــ ــ يــســاعــد فـــي تــخــفــيــف ال

الجسم  داخــل  الغذائي  التمثيل  معدل  األخضر 
دراســات  أظهرت  وقد  البطن،  منطقة  في  خاصة 

الــدهــون  ــة يقلل  الــشــاي األخــضــر بصفة دوريـ أن شــرب 
بدرجة كبيرة خاصة في منطقة الخصر.

بمادة  غني  األخضر  الشاي  السرطان:  من  الوقاية  في  يساعد 
االلتهابات  تخفيف  في  يستخدم  مركب  وهــي  “البوليفينول” 

ويعرف عنه أنه يسهم في الحد من الخاليا الضارة ويقاوم األكسدة.
الصحة العامة: أظهرت دراسة على بالغين يابانيين أن تناول الشاي 
البقاء  على  ساعدهم  يوميا  أكثر  أو  أكــواب  خمسة  بواقع  األخضر 
تقليل  كما يسهم في  11 عاما  بصحة طيبة طوال 

احتماالت اإلصابة بمشكالت بالقلب أو جلطات.
ــر يــنــظــم مــســتــويــات  ــضـ ــاي األخـ ــشـ الـــســـكـــري: الـ
الجلوكوز إذ أنه يسهم في الحد من ارتفاع نسبة 

السكر بالجسم بعد األكل.
يقاوم الزهايمر: تناول الشاي األخضر يؤخر 
الزهايمر  لمرضى  الصحية  الحالة  تدهور 
والشلل الرعاش، وقد أظهرت دراسات طبية 

أن مكوناته تمنع تدهور صحة الدماغ.
داخــل  العضوية  الــفــوائــد  بــخــالف  الــبــشــرة:  صحة 
من  الوقاية  في  أيضا  األخضر  الشاي  يسهم  الجسم، 
ظهور التجاعيد وعالمات التقدم في السن على البشرة. 
تدهور  وتمنع  الشمس  آثار  تقلل  لألكسدة  المضادة  فمكوناته 

خاليا الجلد.

يقــاوم الزهايمــر ويســاعد فــي الوقايــة مــن الســرطان

7 فـوائـد للشــاي األخضــر
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لحسن الحظ تتحسن الظروف هذا الشهر.

تبدأ باستعادة حماستك وحريتك تدريجيًا.

ال تنجرف وراء االستفزازات وال تسمح 
للضغوط.

خبر يتعلق بالنشاطات المهنية واألوضاع 
المادية.

تحقق أرباحًا وتبدو متفائاًل وواثقًا بنفسك.

ُتتاح لك فرص للقيام بعمليات ناجحة ومثمرة.

عليك أن تكون أكثر جدّية في معالجة وضعك.

يحاول بعضهم تشويه سمعتك في العمل.

مسألة غامضة، فكن حذرًا، وتجّنب الشكوك.

تضيف المزيد من األلوان واألضواء إلى حياتك.

الحماسة في العمل تؤدي الى ارتكاب الهفوات.

االنطباع األهم في عملك هو تسجيل نقاط.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

14 ابريل

 1945         
وفاة رئيس الواليات 

المتحدة فرانكلين 
روزفلت، ونائبه 

هاري ترومان 
يتولى 

الرئاسة خلًفا له 
ليصبح الرئيس الثالث 

والثالثين لها.

طرحت الفنانة التونسية 
آمنة فاخر كليب أغنيتها 
الجديدة “السود عيونو” 

من كلمات ياسين 
حمزاوي، ألحان وتوزيع 

أمين القلصي، أما الفيديو 
كليب فهو من إخراج 

السوري سامويل سخيه.

tariq.albahar
@albiladpress.com

13 فيلمــا فــي مســابقة “الصقر للفيلــم العربــي واألجنبي”

استعدادات مهرجان “العين السينمائي”

تحت شــعار “ســينما المســتقبل” أعلن مهرجان “العين الســينمائي” في دورته األولى، الذي ينطلق في 30 أبريل الجاري، وتستمر فعالياته 
إلى الثالث من مايو المقبل، في تظاهرة سينمائية قوية وعودة الروح السينمائية لالمارات حيث تستضيف مدينة العين للمرة األولى 
مهرجانــًا ســينمائيًا كبيــرا وبــادارة امارتيــة مبدعــة متمثلة في مدير عــام المهرجان الفنان والمخــرج االماراتي عامر ســالمين المري الى 

جانب الفنان والمبدع االماراتي هاني الشيباني الذي بمنصب المدير الفني للمهرجان.
واختــار المهرجــان 13 فيلمــًا لعرضهــا ضمن 
مســابقة “الصقــر للفيلــم العربــي واألجنبي”، 
االشــتراك  الجنســيات  لجميــع  تتيــح  التــي 
فيهــا، بشــرط أن يكــون المخرجــون العــرب 
اإلمــارات،  فــي  المقيميــن  مــن  واألجانــب 
التــي  القصيــرة،  األفــالم  علــى  وتقتصــر 
تنوعت بيــن األميركية والهندية والمصرية 
واألردنيــة والســورية واإليرانيــة واللبنانيــة 

والبريطانية والعراقية.
واختارت إدارة المهرجان مجموعة متميزة 
مــن األفــالم من جميــع أنحاء ســينما العالم، 
التــي تجمــع ثقافــات شــتى، وتوافــرت فــي 
والمتنوعــة وعناصرهــا  المتفــردة  قصصهــا 
وهــي  قبولهــا،  شــروط  اإلخراجيــة  الفنيــة 
علــي،  ســمير  الهنــدي  للمخــرج  “األخيــر”، 
و”أمينــة” للمخــرج األميركــي بيكــي بيميــر، 
و”شــد علــى حالــك” للمخــرج األردنــي خالد 
األردنيــة  للمخرجــة  و”اســتبيان”  الجبلــي، 
للمخــرج   Masqueradeو عنبتــاوي،  هنــد 
و”تقاطــع  زكــي،  ســمير  فــارس  العراقــي 
طــالل  وليــد  الســوري  للمخــرج  الصداقــة” 
اإليرانــي  للمخــرج  و”االختيــار”  المدنــي، 
ســاجد دالفــروز، وSwitch Focus للمخرج 

إســالموفا،  خاليشــخان  القيرغيزســتاني 
و”جنــون الشــهرة” للمخــرج المصــري علــي 
للمخــرج   At a Traffic Lightو القاســم، 
 eServerو اتانــي،  ديــر  عمــاد  اللبنانــي 
The Bor� وللمخــرج البريطانــي آدم جيدز، 
ليــن  الســورية  للمخرجــة   rowed Press
الفيصــل، و”رقصة للحياة” للمخرج المصري 

يوسف فريسكا.
وقــال مديــر عــام المهرجــان عامــر ســالمين 
المــري في تصريح صحافي: “نحن ســعداء 
العربــي  للفيلــم  )الصقــر  مســابقة  بإطــالق 
العــرب  المخرجيــن  ألفــالم  واألجنبــي( 
اإلمــارات  دولــة  فــي  المقيميــن  واألجانــب 
الســينمائي(،  )العيــن  مســابقات  ضمــن 

خصوصًا أنه أول مهرجان ســينمائي محلي 
يتيــح للمخرجين المقيميــن عرض أفالمهم 
ضمن إحدى المســابقات الرســمية، ما يؤكد 
أن )العين الســينمائي( منصة سينمائية لكل 
مــن جميــع  للمواهــب  المبدعيــن، وحاضــن 
أنحــاء الوطن العربي والعالم”. ولفت المري 
إلــى أن المهرجــان يعتبــر منصــة ســينمائية 
والهــواة،  والطلبــة  والمواهــب  للمحترفيــن 
ولــكل عشــاق الســينما في اإلمارات، ســواء 

من المواطنين أو المقيمين.
وأكــد ســالمين أنــه علــى مــدار أربعــة أيــام 
وقــال:  بالســينما،  المهرجــان  ســيحتفي 
بقيــة  عــن  يختلــف  الســينمائي(  “)العيــن 
المهرجانــات األخــرى، إذ إن تركيــزه األكبــر 
علــى األفــالم القصيــرة، ودعــم اإلبداعــات 
الشــبابية، ومن هذا المنطلق قررنا أن نطلق 
الــدورة األولــى مــن المهرجــان تحــت شــعار 
رؤيــة  مــع  خصوصــًا  المســتقبل(،  )ســينما 
واســتراتيجية اإلمارات فــي دعم المواهب 

واالهتمام بالجيل الواعد”.
الفنــي  المديــر  الشــيباني،  هانــي  وقــال 
للمهرجــان، إنــه تــم اســتقبال مــا يقــرب مــن 
120 فيلمًا في مسابقة “الصقر للفيلم العربي 
بيــن  المنافســة  اشــتدت  وقــد  واألجنبــي”، 
األعمال المقدمة من الدول المختلفة، حيث 
وجــدت لجنة المشــاهدة واالختيــار صعوبة 
فــي اختيار األفضل، نظرًا ألن جميع األفالم 
كانــت علــى مســتوى كبيــر من حيــث القصة 
والتصويــر واإلخــراج، وكل العناصــر الفنيــة 
األخرى، لكن في النهاية كانت اللجنة معنية 
الختيــار أبــرز األفــالم التــي تســتحق بالفعل 
أن تكــون فــي الصــدارة. ويرى الشــيباني أن 
دورة هذا العام، التي تعد األولى، ستؤسس 
لهــذا المهرجــان العريــق الــذي يبــرز الســينما 
وأن  والمســتقبلي،  الحالــي  منظورهــا  مــن 
كل  تحقيــق  إلــى  تطمــح  المهرجــان  إدارة 
الجهــود  أن  خصوصــًا  المرجــوة،  األهــداف 
كلهــا متضافــرة مــن أجل تكون هــذه الدورة 

استثنائية، لعشاق الفن السابع.

بعــد أن تعّرضــت لالنتقادات بســبب 
جلســة التصويــر التــي خضعــت لهــا 
مؤخــرًا، حيث ظهــرت فيها من دون 
حجــاب وهــي تضــع وشــاحًا صغيرًا 
شــعرها،  أغلــب  يظهــر  رأســها  علــى 
زينــب  البحرينيــة  الممثلــة  كشــفت 

العســكري حقيقــة خلعهــا الحجــاب، 
مــن خــالل مقطع فيديو نشــرته عبر 
صفحتهــا الخاصــة على احــد مواقع 
فيــه  قالــت  االجتماعــي،  التواصــل 
إن الضجــة التــي أثارتها آخر جلســة 

تصوير لها ليس لها سبب وال داٍع.

وأكدت أن المقربين لها ومتابعيها يعرفون جيداً، أن هذا أسلوبها  «
وطريقتها في ربط الحجاب منذ أن ارتدته، وبالتالي فإن جلسة التصوير 

لم تكن غريبة.

العسكري تكشف حقيقة خلعها الحجاب
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1946
سوريا تحصل على استقاللها من االنتداب الفرنسي.

 1954
فيتنام الشمالية تحصل على اعتراف فرنسا بها.

 1961
رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين يقوم بأول رحلة إلنسان إلى الفضاء.

1968
االنتهاء من أعمال أول ناطحة سحاب بارتفاع 147 متًرا.

1981
الرحلة األولى لمركبة الفضاء كولومبيا.
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رغــم وفاته بحادث ســير في أغســطس الماضي، يطــل الفنان 
األردنــي الراحل ياســر المصــري، على جمهوره خالل موســم 
رمضــان المقبــل، مــن خــالل المسلســل البــدوي »درب 
الشــهامة«. الفنان منذر رياحنة، صديق الفنــان الراحل، أكد 
ظهــور النجــم الراحل في شــخصية الفارس حمــدان، خالل 

أحداث المسلســل، قائــال: انتظروا فــي رمضان إن شــاء الله 
النجم الكبير ياسر المصري )الله يرحمه( في المسلسل البدوي«. 

وكان آخر أعمال ياسر المصري في الدراما المصرية مسلسل »الجماعة 2«.

ســتكون الفنانة ســعاد عبدالله ضيفة الشــرف على مهرجان 
المسرح الحر األردني، الذي ســينطلق بمشاركة ثماني دول 
عربية وعالمية في الثامن والعشــرين من الشــهر الجاري. 
وقال مدير المهرجان علي عليان إن اختيار الفنانة الكويتية 
سعاد عبدالله لتكون ضيفة شرف المهرجان يأتي لتاريخها 

الفني الطويل، ولما قدمته للفن الكويتي والعربي من أعمال 
تلفزيونية ومسرحية. وأضاف عليان ان المسرحية الكويتية »ريا 

وسكينة« ستكون من بين المسرحيات التي ستشارك في المهرجان.

يســتعد الفنان كاظم الســاهر إلحياء 3 حفــالت غنائية ضمن 
جولته الفنية في الســعودية تحت عنوان »جولة القيصر«. 
وســتحتضن مدينة الملك عبداللــه االقتصادية في جدة، 
فــي 18 أبريــل الجــاري، أولى حفــالت كاظم خــالل جولته 
الســعودية، ثم يتوجه إلى مدينة الخبر، حيث يحيي حفلته 

الثانيــة في قاعــة الظهران أكســبو، في 19 أبريــل، ويختتم 
الســاهر جولتــه بحفلة في قاعــة الصاالت الخضــراء بالرياض، 

وبعد ذلك سيعلن عن برنامجه المقبل.

3 حفالت غنائيةسعاد ضيفة شرفظهور ياسر المصري

طارق البحار



وفـاة الفنـان القـديـر محمـود الجنـدي

تتواجد النجمة جنيفر لوبيز في نيويورك حاليًا بهدف استكمال تصوير  «
فيلمها الجديد “Hustlers” الذي تدور أحداثه حول عدد من العامالت 
بأحد النوادي الليلية الالتي قررن االنقالب على عدد من الزبائن، وهو 
 ،”Gloria Sanchez Productions”و ”STX Films“ إنتاج مشترك بين

وتشارك لوبيز بطولته بجانب عدد من النجوم منهم كونستانس وو، 
وليلي راينهارت.

توفــي فجــر الخميــس الفنــان المصــري الكبيــر محمــود الجندي عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد أزمة صحية مرت به ونقل إلى أحد المستشــفيات منذ أســبوع، وأثرى الشاشــة المصرية 
بالعديــد مــن المسلســات واألفــام والمســرحيات، كما شــغلت حياته الشــخصية اهتماما جماهيريــا كبيرا عقب وفاة زوجته األولــى في حريق، وعبر وســائل التواصل االجتماعي، 
أعــرب عــدد مــن الفنانيــن عــن حزنهــم العميــق لوفاة الجندي الذي ولد عام 1945 بمحافظة البحيرة في دلتا مصر، والتحق بمدرســة الصنايع قســم النســيج، لكن شــغفه بالفن دفعه 

لانتساب إلى المعهد العالي للسينما.

كانت بداية الفنان الراحل في الفن من خالل مسلســل “بابا 
عبــده”، الذي شــارك في بطولتــه كل من الفنانين عبد المنعم 
مدبولــي، ويحيــى الفخرانــي، وصــالح الســعدني، وفــاروق 
الفيشــاوي، وآثــار الحكيــم، وجــاءه هــذا الــدور عــن طريــق 
الشــاعر صــالح جاهيــن الــذي لــم يكــن مقتنعــا فــي البدايــة 
بموهبــة الجنــدي التمثيليــة بل طلب منــه أن ال يمثل ويركز 
فــي الكتابــة التــي كان مميزا فيها، ولكن مــع إصرار الجندي 
وعمله في أدوار صغيرة في المسرح، كمساعد مخرج أعطاه 
جاهيــن الفرصــة وقدمــه إلــى المخرج الكبير يحيــى العلمي 
وكان اللقــاء فــي منزل جاهين ثــم عرفه العلمي بدوره على 
المخرجــة القديــرة إنعام محمد علــي التي قدمته من خالل 
هذا المسلسل، فكان بداية قوية وحقيقة له، وبعدها انهالت 

األدوار عليه سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.
تعرض الجندي في مشــواره الفني للعديد من األزمات منها 
حريــق منزلــه والــذي توفيــت إحــدى زوجاته وهي الســيدة 
“ضحى” بســببه، كما مر بأزمة أخرى لســنوات طويلة، وذلك 
بعــد مروره بفتــرة أطلق عليها المراهقــة الفكرية حيث كان 
قــد فقــد اإليمان بوجود هللا حتى جاء حــادث حريق منزله 

وأحرقــت أمــام عينــه كافــة الكتــب التــي تتحــدث فــي هذا 
الشأن، فاعتبر أن ما حدث رسالة من هللا ليعود عن تفكيره 

وبالفعــل عــاد من جديد وتــزوج في هذه الفتــرة من الفنانة 
عبلة كامل ولكن لم يستمر الزواج كثيرا.
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تواصلــت فعاليــات مهرجــان البحريــن المســرحي األول علــى خشــبة صالة البحريــن الثقافية 
والــذي يقــام فــي الفتــرة مــن 14-9 ابريــل الجاري، حيــث عرض مســرح البيادر يــوم األربعاء 
الماضــي مســرحية “عــود ثقاب” مــن تأليف جمال الصقر واخراج عبدالرحمن صابر واشــراف 
عــام عبــدهللا الــدرزي وتمثيــل كل من بوصابــر، فاطمة العلــي، هبة قطب، فيصــل الخاصي، 
شــهد قازانــي، ســينوغرافيا عبدالعزيــز شــريف، منفــذ الديكــور فتحيــة انور ومنفــذ االضاءة 
عيســى خليفة واالزياء ايمان الما والموســيقى والمؤثرات الصوتية زكريا الشــيخ وحســن 
عجاجــي ويوســف قازانــي وخالــد رشــدان وباســل زينــل والمكيــاج ســارة الشــايجي ومنــى 

الدوسري، وتا العرض ندوة تطبيقية عقب عليها الناقد عباس حايك.

علــى  الجمهــور  ســيكون  الجمعــة  اليــوم  أمــا 
موعد مع مســرحية “ســكان الطابــق األرضي” 
يونســكو  ليوجيــن  المــوت  لعبــة  نــص  عــن 
وصنــدوق الرمــل الدوارد البــي ومــن إعــداد 
وإخــراج هاشــم العلــوي وتمثيــل ريــم ونوس 
واحمــد  البيــراوي  وإبراهيــم  ســبت  ونــوف 
ســعيد، وســيعقب علــى العــرض فــي النــدوة 

التطبيقية الفنان جمعان الرويعي.
من جانب آخر يقدم المهرجان في الفترة من 
-7 14 ابريــل ورشــة فــي العــرض المســرحي 
بيــن المخــرج والســينوغرافيا بمركــز المحرق 
الشــبابي مــن الســاعة 5 – 9 مســاء وتهــدف 
الورشــة التي يقدمها فيصــل العبيد وعبدهللا 
التركماني من الكويت الى شرح وتطبيق آلية 
العمل المشــترك بين المخرج والســينوغرافي 
مــن المراحل االولــى إلنتاج العمل المســرحي 
المتمثلــة فــي قــراءة النــص ولغايــة العــرض 
المســرحي، حيــث عــدد المحاضــران خمســة 
بمهــام  المنتســبين  وهي..تعريــف  محــاور 
وطبيعة عمل المخرج والسينوغرافي. قراءة 
المســتوى  علــى  وتفريغــه  وتفكيكــه  النــص 
العلمــي. نقــل الرؤيــة مــن خيــال المخــرج الى 

فريــق العمــل. توزيــع المهــام على المنتســبين 
كل حســب تخصصه وقدراته. وأخيرا تقديم 
نتــاج العمــل بعرض مســرحي ال يزيــد عن 20 

دقيقة. 
كمــا انطلقــت يــوم األربعــاء الماضــي أعمــال 
المنتــدى الفكري “بانوراما المســرح البحريني 
فــي مائة عــام” ويتناول المنتــدى وعلى مدى 
جلستين محورين، تاريخي وفكري بمشاركة 
والنقــاد  المســرحيين  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
والباحثيــن، حيــث انعقــدت الجلســة األولــى 
بمركــز الفنــان وتحــدث فيهــا الفنــان عبــدهللا 
للمســرح  التاريخــي  البعــد  متنــاوال  يوســف 
البحريني في المئة عام الماضية، اما الدكتور 
عــن  تحــدث  فقــد  الســلمان  حميــد  محمــد 
مســرح األندية..بوابة تأســيس الفرق األهلية 
المســرحية الحقــا. فيما تنــاول الكاتب حبيب 
حيدر ظاهرة المســرح التربوي البحريني منذ 

بداية التعليم 1919. 
المنتــدى  مــن  الثانيــة  الجلســة  فــي  وشــارك 
الدكتــور راشــد نجــم حيــث تحدث عــن آفاق 
األطر الفكرية في مســيرة المسرح البحريني، 
تجربــة  مالمــح  القصــاب  عبــاس  وتنــاول 

العــروض  فــي  الشــعبي  المــوروث  توظيــف 
المســرحية البحرينيــة، وأخيرا تناولت زهراء 
المنصــور فــي ورقتهــا لمحــات مشــهدية مــن 

المسرح البحريني.

المهرجان يحتفي بإبراهيم بحر

الكبيــر  البحرينــي  الفنــان  أســم  اطــالق  تــم 
مــن  األولــى  الــدورة  علــى  بحــر  إبراهيــم 
فــي  المتدفــق  لعطائــه  تقديــرا  المهرجــان 

مســيرة البحريــن المســرحية، حيــث اشــتمل 
الكتيــب الخاص بالمهرجان ملفا يحتوى على 
مجموعــة صــور للراحــل فــي مختلــف أعماله 

المسرحية والدرامية.

جوائز المهرجان

خصصــت الهيئــة العربيــة للمســرح مجموعــة 
مســابقة  فــي  الفائــزة  للفئــات  الجوائــز  مــن 

المهرجان، وهي على النحو التالي

جائــزة الهيئــة العربيــة للمســرح ألفضل ممثل 
)دور أول(: )1500( دوالر

جائــزة الهيئــة العربيــة للمســرح ألفضل ممثل 
)دور ثاٍن(: )1500( دوالر

جائــزة الهيئــة العربية للمســرح ألفضل ممثلة 
)دور أول(: )1500( دوالر

جائــزة الهيئــة العربية للمســرح ألفضل ممثلة 
)دور ثاٍن(:)1500( دوالر

جائــزة الهيئة العربية للمســرح ألفضل لتأليف 

موسيقي ومؤثرات صوتية: )1000( دوالر
ألفضــل  للمســرح  العربيــة  الهيئــة  جائــزة 

سينوغرافيا: )1000( دوالر
جائــزة الهيئــة العربية للمســرح ألفضل تأليف 

مسرحي محلي: )1500( دوالر
 جائزة الهيئة العربية للمسرح ألفضل إخراج: 

)1500( دوالر
 جائــزة الهيئة العربية للمســرح ألفضل عرض 

مسرحي: )5000( دوالر

البحرين المسرحي يجمع أهل الثقافة والفن تحت سقفه
عـــام مـــئـــة  ــي  ــ فـ ــرح  ــ ــس ــ ــم ــ ال ــن  ــ عـ ــدى  ــ ــت ــ ــن ــ وم عـــمـــل  وورش  عـــــــروض 

أسامة الماجد

بشير غنيم وحبيب غلوم

عرض عود ثقابنوف وإيمان سبت وسمر الزاكي العدد األول من النشرةطاقم المسرحية بعد العرضشمعة محمد ومريم زيمان

المقلة والجودر )تصوير يوسف سلطان(عبدالله ملك وبوجيري

حضور الفت الغيالن والكوهجي والعبيدلي وعدد من الحضور
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والدة “طفل ثالثي اآلباء”
أنجبــت امــرأة “طفــالً ثالثــي اآلبــاء” باســتخدام مــادة وراثيــة مــن 
امرأتيــن ورجــل، فــي أول تجربــة ســريرية علــى اإلطــالق الختبــار 
اإلجــراء المثيــر للجــدل. وواجهت المــرأة اليونانية البالغــة من العمر 
32 عاًمــا، 4 محاوالت فاشــلة إلنجــاب طفل بتقنية األنابيب الثورية، 

قبل أن تسمع بتجربة مثيرة يجريها أطباء إسبان.
ا له، تقنية تســمى   واســتخدم الفريــق، الــذي يتخذ من برشــلونة مقرًّ
“اســتبدال الميتوكوندريــا” )MST( لوضــع الحمــض النــووي المأخــوذ 
مــن إحــدى بويضاتهــا، فــي بويضــة امــرأة متبرعــة، قبــل تخصيبهــا 
أنجبــت طفــالً  المــرأة  أن  الباحثــون  وأعلــن  المنويــة.   بالحيوانــات 
وزنــه نحــو 3 كيلوغرامــات، فــي 9 أبريــل الجــاري، وأن األم والطفــل 
بصحــة جيــدة. واعُتبر هذا اإلنجاز تقدًما كبيًرا يمكن أن يتغلب على 
مشكالت العقم عند النساء، مع ضمان وراثة المادة الوراثية من األم.

ولكــّن أســتاًذا في األخالق بجامعة أكســفورد، شــكك فــي أخالقيات 
التالعب بالجينات لعالج العقم، بدال من عالج االضطرابات الوراثية.

وقال البروفيســور سيزار باالسيوس غونزاليس: “القضية األخالقية 
الرئيســة )أو إحدى القضايا الرئيســة(، التي ستنشأ من هذا المشروع 
اإلسباني/اليوناني، هي ما إذا كان استخدام )MST( لعالج العقم غير 

المرتبط بمرض ميتوكوندريا، مسموحا به أخالقيا”.
ويصــر قائــد التجربــة، الدكتــور نونــو كوســتا-بورخيس، المؤســس 
ا مما يخشــاه  المشــارك لـــ “Embryotools”، علــى أن العمليــة أقل شــرًّ
النقــاد. ويقــول إن األمــر يشــبه التبــرع بالبويضــات، ولكــن فــي هــذه 
الحالــة، فــإن %99 مــن جينــات الطفــل تأتــي مــن أمــه وأبيــه، و1 % 

فقــط مــن طــرف ثالث. وأوضــح بورخيــس أن التقنيــة المتطورة قد 
تمثــل حقبــة جديــدة فــي مجــال التلقيــح الصناعي، حيــث يمكن أن 

ُيمنح المرضى فرصا إلنجاب طفل يحمل جيناتهم الوراثية.
 وُنفــذت التجربــة المثيرة للجــدل بإشــراف “Embryotools”، ومعهد 

الحياة في أثينا.
وأشــاد الدكتــور، باناخيوتيــس باثاس، رئيس معهد الحيــاة، بالوالدة 

باعتبارها عالمة فارقة في المجال الطبي.
ويحــذر خبــراء قانــون مــن أن التجربــة تفــرض ضغوطــا أكبــر علــى 
علــى  المفــروض  الحظــر  فــي  للتفكيــر مجــددا  المتحــدة،  الواليــات 
“اســتبدال الميتوكوندريــا”، حيث تفتــح المزيد من الدول الباب أمام 

اآلباء الطامحين في جميع أنحاء العالم.

كشــفت دراســة طبيــة حديثــة، أن مادة 
بروكســيد الهيدروجين، التي ُتســتخدم 
فــي منتجــات تبييــض األســنان، تلحــق 

أضراًرا كبيرة بصحة الفم.
وبحســب ما نقلــت صحيفة “ديلي ميل” 
البريطانية، فإن بروكســيد األوكسجين، 
وهــو مركب كيماوي، يؤدي إلى إضعاف 
النســيج العميــق لألســنان ويجعلها أكثر 

هشاشة.
األســنان  تبييــض  منتجــات  وتحولــت 
إلــى تجــارة عالميــة رابحــة تــدر ماليين 
بعــض  وتتعــرض  ســنة،  كل  الــدوالرات 
الشركات النتقادات شديدة بسبب عدم 

اكتراثها بالمضاعفات الجانبية.
وأوضحــت الدراســة، التــي أجريــت في 
جامعــة ســتوكتون بواليــة نيوجرســي، 
علــى  يعمــل  ال  الكيمــاوي  المركــب  أن 
تبييــض الطبقــة العليــا مــن الســن فقــط 
بل يتســرب إلــى طبقات ســفلية فيؤدي 
المعاييــر  وبموجــب  أضــرار.  عــدة  إلــى 
الصحية المعتمدة، ينبغي أال تزيد نسبة 
بيروكســيد الهيدروجيــن فــي منتجــات 

تبييض األسنان عن 0.1 %.

تبييض األسنان 
أخطر مما تتصور حجبــت الســلطات اإلماراتيــة تطبيــق المحادثــة الشــهير )ســكايب(، في عمــوم البالد. 

ا عن شركة “ســكايب” األميركية، التابعة للعمالقة )مايكروسوفت(. صدر الخبر رســميًّ
وفــي تعليقهــا علــى قرار الحظر، أعلنت شــركة “اتصاالت”، المزود الرئيــس لخدمات االتصاالت 
فــي اإلمــارات: “الصــوت غيــر المرخص عبــر خدمة بروتوكــول اإلنترنــت، )VoIP(، يندرج تحت 

تصنيف المحتويات المحظورة، حسب اإلطار التنظيمي لإلمارات العربية المتحدة”.
وعــالوة علــى مــا ســبق، أضافــت الســلطات اإلماراتيــة، أن الصــوت غيــر المرخــص عبــر خدمة 

بروتوكول اإلنترنت، قد يشكل مخاطر تتمثل في القرصنة والخداع وتهديد الخصوصية.
 ،”Botim“ وتكهــن البعــض بــأن حظــر “ســكايب” تم بهــدف دعم تطبيــق محلي منافــس، يدعــى

يطلب من المستخدمين دفع رسم اشتراك مقابل استخدامه.

مــن المعــروف أن فيتاميــن D ضــروري 
لتــوازن  بالنســبة  أهميتــه  بســبب  ا  جــدًّ
الجســم والحفاظ على خصائصه، إال أن 
اإلفــراط منــه يــؤدي إلــى نتائج عكســية 

تماًما.
 كشفت دراسة طبية أن اإلفراط بتناول 
فيتاميــن D يؤثــر علــى عمــل الكليتيــن 
بشــكل كبيــر، حيــث دعــا علمــاء جامعــة 
تورنتــو الكنديــة من خالل مقال نشــرته 
مجلة “CMAJ”، إلى عدم تناول فيتامين 

المختــص.  الطبيــب  استشــارة  دون   D
ونــّوه األطبــاء إلــى حالــة مواطــن كندي 
54 ســنة، راجــع األطبــاء بســبب  عمــره 
مشــكالت فــي الجهــاز البولي، ما تســبب 

في ظهور مشكالت في كليتيه. 
إجــراء فحــص موســع ومفصــل،  وبعــد 
اتضــح أن مســتوى الكالســيوم وهرمون 
ا. األمــر  الباراثريــن فــي دمــه مرتفــع جــدًّ
الــذي يحصــل عنــد اإلفــراط فــي تنــاول 

.D فيتامين

اإلمارات تحجب “سكايب”

D احذروا من اإلفراط في تناول فيتامين

فتيات يرتدين مالبس تقليدية وطنية في منتدى 
اقتصادي في مدينة كراسنويارسك الروسية.

تفاجــأ العراقيــون بدعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، األطفال والشــباب 
العراقي إلى االبتعاد عن لعبة “البوبجي” الشهيرة.

وقــال فــي تغريــدة علــى حســابه علــى تويتــر: “يحزنني ويعــز عليَّ كثيــرا أن أرى 
األطفــال بأعمارهم كافة وكذلك شــبابنا الحبيــب بأعمارهم كافة مطأطئي الرأس 
على جوالهم منغمسين بلعب )البوبجي(”، مضيفا أن “جل شبابنا مطأطئو الرأس 
أثنــاء طعامهــم وشــرابهم وعملهــم وأثنــاء ســياقتهم الســيارة وقبــل نومهم وبعد 
اســتيقاظهم مباشــرة وفي الطرقات والشوارع والمتنزهات والمحال وغيرها من 
األماكن”. واعتبر أنه “بين البوبجي وســاحات قتاله المفتوحة عبر األونالين وما 
بين البث المباشر لـ )بي إن سبورت( ومبارياتها..” اضمحلت العالقات االجتماعية 

والثقافة بين الشباب وفي المجتمع العراقي.
وتابــع “مــاذا ســتنتفع إن فــاز برشــلونة أو يوفنتــوس أو بايرن ميونيــخ أو غيرها 

من الفرق التي صار جل همها الربح وكسب المال، وجياع دول العالم يئنون”.
كما تســاءل الصدر “ماذا ســتنتفع إذا قتلت فردا أو فردين في لعبة البوبجي، أو 
ماذا تنتفع إن ناديت )اكو عرب بالطيارة(، أم ماذا ســتنتفع إن هبطت ببوشــنكي 
أم غيرها من المناطق، فال هي لعبة ذكاء وال هي لعبة عســكرية تعطيك القواعد 

الحقيقية لذلك، وال هي لعبة ترابط ومحبة”.

الصدر يتهم “بوبجي” و“بي إن سبورت” 
بتشتيت الشباب العراقي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ال أرض للخونة
الشــرطة  اعتقــال  خبــر  جــاء 
موقــع  مؤســس  البريطانيــة 
“ ويكيليكس ” جوليان أســانج، الذي 
لجــأ إلــى مقــر الســفارة اإلكوادورية 
 ،2012 العــام  منــذ  “لنــدن”  فــي 
تفاعــال  األعلــى  المنشــورات  ضمــن 
أمــس.  “البــالد”  إنســتغرام  علــى 
 @farshy_trab المســتخدم  وقــال 
القطيــع  مــن  مزارعهــم  “ينظفــون 
الذي اســتخدموه لضــرورة وانتهت 
تحتضــن  أرض  ال    )...( صالحياتــه 

الخونة”.

يتســبب تلوث الهــواء الناجم عن حركة 
الســير بنحو 4 ماليين حالة ربو جديدة 
عنــد األطفال فــي الســنة الواحدة، وفق 
ما أظهرت دراســة نشــرت نتائجها أمس 

الخميس.
ويشّكل هذا المجموع 13 % من إجمالي 
حــاالت الربــو التــي يتــّم تشــخيصها كل 
ســنة عنــد األطفال، وفــق القيميــن على 
هذه الدراســة التي نشرت خالصتها في 
هيلــث”  بالنيتيــري  النســت  “ذي  مجلــة 
المتخصصــة. وتبلــغ هذه النســبة 31 % 
في كوريا الجنوبية و30 % في الكويت 

واإلمارات وقطر.
وعلــى صعيــد المدن، تشــتّد وطــأة هذه 
المشــكلة خصوصا في شــنغهاي )48 %( 
وثمانــي مــدن صينيــة أخــرى، فضال عن 

موسكو وسيول.
إلــى  النتائــج  هــذه  تدفــع  أن  ويفتــرض 
التلــوث،  مــن  للحــّد  المعاييــر  تشــديد 
بحســب الباحثيــن فــي جامعــة جــورج 

واشنطن األميركية.

قام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
عــن  لإلبــالغ  نظــام  بتصميــم   )MIT(

األعطال الكهربائية قبل حدوثها. 
وبحسب موقع األعمال الشهير “بزنس 
ريكــوردر”، صمــم المعهــد نظاما أســماه 
األعطــال  اكتشــاف  يســتطيع   ،NILM
بمســاعدة  حدوثهــا  قبــل  الكهربائيــة 
كمبيوتــر  وأجهــزة  استشــعار  أجهــزة 
فقط، إذ يقوم جهاز االستشعار المثبت 
علــى ســلك بمراقبــة التيــار الــذي يمــر 
األجهــزة  نشــاط  ويتتبــع  الســلك  عبــر 
المختلفة. ويســتطيع جهاز االستشعار 
القيــام بذلــك بنــاًءا علــى التقلبــات في 
التيــار التــي تحــدث عنــد تشــغيل كل 

جهاز أو إيقاف تشغيله.
وأفــاد الموقع أنه تم اختبار النظام في 
وقت ســابق علــى متن ســفينةK حيث 
 20 حوالــي  لمراقبــة  اســتخدامه  تــم 
جهــاًزا مختلًفــاK وأنــه مــن المتوقع أن 
يعمم الجهاز لألغراض التجارية قريبا.

التلوث يصيب
4 ماليين طفل 

بالربو سنويا

اكتشاف األعطال 
الكهربائية قبل 

حدوثها
تداولــت وســائل إعــام أميركيــة قصة رجل من والية ميشــيغان، يدعى جيــف هينيغ، ربح 

مبلغا كبيرا من المال، عن طريق ورقة يانصيب كان قد رماها في القمامة.

نصيــب  يــا  ورقــة  “اشــتريت  الرجــل  وقــال 
Lucky for Life يــوم األربعــاء، وصباح أمس 
الخميــس، راودنــي شــعور غريب بــأن الورقة 
خاســرة فرميتهــا في القمامــة، وبعدها بيوم، 
للجوائــز  الرســمي  الموقــع  تصفــح  قــررت 

والحظــت أن بعــض األرقــام تتطابــق مع تلك 
المرميــة، فأســرعُت  الورقــة  الموجــودة فــي 
إلــى القمامة وأخرجت الورقة؛ ألكتشــَف أنها 
تمنحنــي 25 ألــف دوالر كل ســنة، طالمــا أنــا 

على قيد الحياة”.

“ورقة من القمامة” تكسب رجال ثروة تتجدد كل عام

تتابع نجمة تلفزيون الواقع األميركية، كيم كارداشيان، تدريبا في مكتب محاماة 
وتنوي أن تصبح محامية في كاليفورنيا العام 2022، بحسب ما قالت في مقابلة 

مع مجلة “فوغ”. وأوضحت النجمة، البالغة 38 عاما، أنها تشجعت على دراسة 
الحقوق بعدما تدخلت لدى الرئيس األميركي، دونالد ترامب؛ للحصول على عفو عن 

األميركية، آليس ماري جونسون. وأوضحت في المقابلة مع مجلة “فوغ”: “علي أن 
أناضل من أجل األشخاص الذين سددوا دينهم للمجتمع. وإن كنت على اطالع أكبر 

يمكنني أن أساعد أكثر”. وتتصدر كيم كارداشيان غالف مجلة “فوغ” لشهر مايو. قالت زوجة الرجل سعيد الحظ ويندي هينيغ: “حصولنا على الجائزة هو حدث سعيد آخر يصادفنا 
هذا العام”.

أول تجربة سريرية للتقنية الجدلية
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